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Referat af Grafisk Uddannelsesudvalgs 73. møde den 21. juni 2018 

 

Deltagere: Anders Mosumgaard og Hans Thomsen, Grakom, Tina Holm Møller og Maj-Britt Milsted, HK Pri-

vat samt Ulla Gorm Pedersen, sekretariatet. 

Afbud: Jens Søndergaard, HK Privat, Thomas Rønnow, DMA samt Claus Rosenkrands Olsen, Dansk Erhverv. 

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat 

Referatet af 72. møde afholdt den 24. april 2018 blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 2. Godkendelse af ny forretningsorden 

I forbindelse med Dansk Erhvervs indtræden i udvalget 1. juli 2018 træder en ny forretningsorden i kraft. 

Forretningsordenen sendes i kopi til udvalget, når samtlige organisationer har skrevet under.   

 

Pkt. 3. Meddelelser 

Nye uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger pr. 1. august 2018 

Der er udstedt nye uddannelsesbekendtgørelser gældende fra 1. august 2018, henholdsvis bekendtgørelse 

om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker, BEK nr. 355 af 26/04/2018 samt bekendtgørelse om erhvervs-

uddannelsen til mediegrafiker, BEK nr. 377 af 26/04/2018. Efter høring af skolerne er begge uddannelses-

ordningerne lagt i Uddannelsesadministration.dk, og ministeriet har bekræftet, at uddannelsesordningerne 

er godkendt som gældende fra 1. august 2018. 

 

Dimensionering af erhvervsuddannelserne i 2019 

Dimensioneringen, kvoten og fordelingen af kvoten mellem institutionerne fastsættes for et år ad gangen, 

og udmeldes af ministeriet senest i juli måned året forud. Ministeriet meddelte de dimensionerede uddan-

nelser, kvoter og skolepraktik den 15. juni, og i umiddelbar forlængelse heraf sendte REU materialet i hø-

ring hos de faglige udvalg med frist for udtalelse den 19. juni. Udvalget tager ministeriets indstilling til kvote 

og institutionsfordeling på mediegrafikeruddannelsen til efterretning. 

 

Ministeriet har oplyst, at man samler de faglige udvalgs afklarende spørgsmål til det fremsendte datamate-

riale og svarer samlet. Udvalget har spurgt til den høje dimittendledighed for de grafiske teknikere med 

henvisning til uddannelsens høje beskæftigelsesfrekvens. 

 

Undervisningsministeriets nye informationsmateriale til det praktikpladsopsøgende arbejde 

Undervisningsministeriet har lanceret et nyt informationsmateriale, der skal gøre det lettere for virksomhe-

derne at overskue processerne og fordelene ved at tage en elev. Materialerne kan findes på ministeriets 

hjemmeside samt på www.praktikpladsen.dk/virksomhed og læringsportalen EMU. 

 

Grafisk teknikeruddannelsen 

Udvalget blev orienteret i mail af 14. maj 2018 om forløbet af mødet den 3. maj med Tech Colleges praktik-

center om udfordringerne for grafisk teknikeruddannelsen. Siden mødet har der været en fornuftig dialog 

med både praktikcentret og skolen. Det er vigtigt med den tætte kontakt for at fastholde fagligheden i sko-

leuddannelsen såvel som i praktikcentret.   

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200816
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200814
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/juni/180612-nye-materialer-skal-goere-det-mere-overskueligt-for-virksomheder-at-tage-elever
http://www.praktikpladsen.dk/virksomhed
https://www.emu.dk/modul/gode-r%C3%A5d-og-regler-om-ans%C3%A6ttelse-af-elever
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Mediegrafikeruddannelsen 

Next og Hansenberg har som de første skoler afviklet 4. hovedforløb og den nye svendeprøve henholdsvis i 

maj og juni måned. Sekretariatet har fulgt forberedelsen, og de første erfaringer blev sammenfattet på et 

evalueringsmøde med skolerne den 19. juni. Det blev aftalt, at skolerne udveksler materiale indbyrdes. Se-

kretariatet udarbejder en hovedforløbsvejledning til 4. hovedforløb, en svendeprøvevejledning samt en 

censorvejledning til 2. halvår og frem.  

 

Møde i skolekontaktudvalget 

Der blev afholdt møde i skolekontaktudvalget den 9. maj med deltagelse af repræsentanter fra samtlige 

skoler og formandskabet. Der var gensidig orientering med fokus på tilgangen til uddannelserne, dimensio-

neringen i 2019 samt ændringerne i uddannelserne pr. 1. august 2018. 

 

DM i Skills 

Udvalget tog sammenfatningen af evalueringen af årets DM i Messecenter Herning til efterretning. Der er 

foretaget tilmelding af begge uddannelser som konkurrencefag til DM 2019 den 4.-6. april i Næstved.  

 

AUB-bevillinger til skolernes opsøgende arbejde 

AUB har orienteret om, at Tech College har modtaget bevilling på 326.525 kr. til projektet ”Flere grafisk tek-

nikere i hele Danmark” og 251.125 kr. til projektet ”Flere mediegrafikere i ordinære aftaler”, og at Hansen-

berg har modtaget bevilling på 174.000 kr. til projektet ”Nye praktikgodkendelser og flere praktikpladser til 

fremtidens mediegrafiker”. Syddansk Erhvervsskole og Aarhus Tech har fået afslag på deres ansøgninger.   

 

Individuel erhvervsuddannelse  

Udvalget tilslutter sig en henvendelse, initieret af det faglige udvalg for digitale medier, med en række 

spørgsmål til Hansenberg om en planlagt individuel erhvervsuddannelse som Frontend developer. Uddan-

nelsen påtænkes at indeholde elementer fra dimensionerede uddannelser som mediegrafiker og web-inte-

grator samt digital media.  

 

Pkt. 4. Udvalgets markedsføringsindsats 

På et ekstraordinært udvalgsmøde den 13. juni præsenterede Daniel Birkholm fra CompanYoung de afslut-

tende kampagneresultater. CompanYoungs konklusioner og efterfølgende et oplæg med forskellige forslag 

til opfølgende medieplan blev sendt til udvalget inden mødet. Kampagnen løber frem til udgangen af au-

gust, herefter er der ingen aftale om fortsatte eller nye aktiviteter.  

 

Evalueringen har taget udgangspunkt i en række overordnede mål for indsatsen. De har fungeret som måle-

punkter, men er ikke nået inden for den afsatte tid. Spørgsmålet er, om vi kan vurdere effekten på så kort 

sigt, og hvad kampagnen har haft af langsigtet virkning. Helt konkret har videoerne skabt aktivitet og er ble-

vet set af mange. Ambassadørkorpset har fungeret godt og til en fair pris, mens det har vist sig svært at ak-

tivere både virksomhederne og skoler. I forhold til vores egne målepunkter om flere uddannelsesaftaler har 

kampagnen ikke haft en effekt, da der har været en nedgang i indgåede uddannelsesaftaler i perioden.  

 

Udvalget konkluderede, at der er foretaget en evaluering af kampagnen, og at kampagnen kører videre på 

lavt blus, indtil udvalget træffer beslutning efter sommerferien. Sekretariatet beder CompanYoung om et 
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opdateret oplæg med pris ved alene at gøre brug af materialet gennem AdWords. Udvalget træffer beslut-

ning efter sommerferien.  

 

Pkt. 5.  Forslag om traceundersøgelse på grafisk teknikeruddannelsen 

Datamaterialet fremsendt i forbindelse med dimensioneringen i 2019 viste en overraskende høj dimittend-

ledighed på grafisk teknikeruddannelsen på 22,2 %. Formandskabet stillede forslag om gennemførelse af en 

traceundersøgelse på grafisk teknikeruddannelsen i lighed undersøgelsen, der blev gennemført af Teknolo-

gisk i 2017 på mediegrafikeruddannelsen. Se rapporten Mediegrafikerne i Danmark på hjemmesiden. Tek-

nologisk har fremsendt et tilbud på 60.000 kr. eksklusive moms for gennemførelse af undersøgelsen inklu-

siv rapport. 

 

Udvalget tilsluttede sig forslaget om at gennemføre en traceundersøgelse på grafisk teknikeruddannelsen, 

og at Teknologisk skal udføre undersøgelsen. En sådan undersøgelse vil give en indsigt, der er brug for og 

give argumenter til dialog med skolen og branchen. 

 

Pkt. 6. Tilgangen til uddannelserne og skolepraktik med supplerende materiale 

Tilgangstal for uddannelser og skolepraktik opgjort pr. maj måned 2018 blev taget til efterretning.  

 

Pkt. 7. Sagslister for godkendelser og ophævelser  

Sagslisterne blev taget til efterretning. 

 

Pkt. 8. Referater fra de lokale uddannelsesudvalg 

Referaterne fra de lokale uddannelsesudvalg blev taget til efterretning. 

 

Pkt. 9. Efteruddannelse 

HAKL M&K har gennemgået samtlige 117 AMU kursusmål og indstillet til HAKL, at 59 kursusmål oprethol-

des, heraf nogle begrundet i at der er udviklet nye digitale læringsmidler. HAKLs endelige indstilling afven-

tes. 

 

Pkt. 10. Eventuelt 

Udvalgsmødet og medaljearrangementet den 30. august afholdes i Den Gamle By i Aarhus med tilbud til de 

deltagende om en guidet rundvisning i Plakatmuseet før og efter arrangementet. 

 

Der vedlægges en opdateret udvalgsoversigt over udvalgets sammensætning pr. 1. juli 2018. 

 

Den 3. juli 2018  

 

http://www.grafiske-uddannelser.dk/om-os/bibliotek-over-rapporter-mv/

