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Kbh. den 19. november 2020 
 

Referat fra 

Møde i Grafisk UddannelsesUdvalg (nr. 83) 

Onsdag den 18. november 2020 kl. 10.00  

Mødet blev afholdt virtuelt via Teams 

 

Deltagere: 

• Anders Mosumgaard, Grakom, formand (AM) 
• Tina Holm Møller, HK Privat, næstformand (TM) 
• Maj-Britt Milsted, HK Privat (MM) 
• Niels W Petersen, HK Privat (NP) 

• Thomas Rønnow, Danske Mediers Arbejdsgiverforening (TR) 
• Rikke Sinding, Dansk Erhverv (RS) 
• Jørgen Bo Nielsen, IU (JBN) 
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Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra seneste møde 
3. Meddelelser  
4. Uddannelserne  
5. Økonomi  

6. Statistiske oplysninger – Tilgangstal 

7. Godkendte praktiksteder - Oversigter 
8. Ophævelser af aftaler – Oversigter 
9. Karakterer v svendeprøver 
10. Referater fra møder i lokale uddannelsesudvalg 
11. Efteruddannelse 
12. Evt. 
13. Møde- og årsplan for 2021 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger 

2. Godkendelse af referat fra udvalgets seneste møde  

Referat fra udvalgets seneste møde den 3. sept. er tidligere udsendt, og 
der er ikke modtaget bemærkninger til dette. 

Referatet godkendt uden bemærkninger 

 

3. Meddelelser 

Udvalgets formandskab 
THM orienterede om, at DM i Skills 2021 er aflyst. Danmark har fået tildelt 
værtskabet for Euroskills i 2024. Bestyrelsen i Skills Denmark har besluttet at 
der ikke afholdes DM i det samme år, som Danmark har værtskabet for 
Euroskills. Grafisk Uddannelses Udvalg bør på det kommende møde drøfte om 
de grafiske fag deltager i Euroskills, det år hvor Danmark har værtskabet.  
THM orienterede kort fra en europæisk workshop med titlen ’Print Your Future’ 

afholdt online 17. november arrangeret af UNI Europe og Intergraf. 
Workshoppen er en del af et to-årigt projekt med temaet tiltrækning og 
fastholdelse af unge til de grafiske uddannelser, og med det formål bl.a. at 
kortlægge de enkelte landes eksempler på best practice.  
AM orienterede kort om Corona-situationen og kvitterede for at udvalgets 
uddannelser er blevet inddraget i IU’s AUB projekt, og at indsatsen i det omfang 
det er muligt koordineres med mediegrafikerskolernes eget AUB-projekt.  

 
Udvalgets medlemmer 
 
 
Sekretariatet 

 

4. Uddannelserne 

Udviklingsredegørelser 

https://grafiske-uddannelser.dk/om-os/referater-af-udvalgsmoeder/
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Udviklingsredegørelser er fremsendt til UVM pr. medio oktober. 

Udviklingsredegørelserne åbner mulighed for at udvalget kan revidere 
bekendtgørelser og uddannelsesordninger. Der i er redegørelserne lagt 
særlig vægt på konklusionerne i HAKL-rapporten ”Analyse af FKB 2282 
Produktion af kommunikations- og medieprodukter”. Rapporten vurderes 
at være godt afsæt for drøftelser mellem skolerne og det faglige udvalg 
om behovet for evt. revision af kompetencemål og/eller 
uddannelsesordninger. 

Redegørelserne kan findes på hjemmesiden her 
 

 

Særligt omkring Grafisk tekniker uddannelsen 
Formandskab og sekretariat afholder virtuelt udviklingsmøde med 
uddannelsesleder og underviser fra Tech College i uge 7. 
Mødet tematiseres således: 

Drøftelse om mulighederne og behovet for at tilkoble nye valgfri 
uddannelsesspecifikke fag til uddannelsesordningen. Dette bl.a. med 
udgangspunkt i HAKL-rapporten som vi omtaler i udviklingsredegørelsen, 
hvor der nævnes temaer som ”flexotryk”, ”kreativt samarbejde” og 
”kunderådgivning”. Der vil inden for disse emner nok primært være tale 
om fag det faglige udvalg må udvikle i samarbejde med skolen, uden at vi 

dog skal udelukke at der i andre erhvervsuddannelser eller på fx HAKL-
amuområdet findes fag vi umiddelbart kan tilkoble.  
Der skal ligeledes drøftes behov og muligheder for udvikling/tilkobling af 
fag inden for automatisering og fag på det arbejdsorganisatoriske område 
som lean, Six Sigma, produkt og produktionsudvikling hvor der allerede 

findes fag som vil kunne tilkobles.  
 

NP orienterede om nyligt afholdt efteruddannelsesaktivitet på TEC vedr. 
introduktion for grafiske teknikere til robotteknik. Emnet bør oplagt indgå i 
drøftelserne med Tech College nævnt ovenfor. 
 
 

5. Økonomi –perioderegnskab pr.pr. juli 2020 

 

Perioderegnskab jan. – sept 2020 
Perioderegnskabet (bilag 5) er noget påvirket af nedlukningen, således er 
forbruget på en lang række omkostningsposter noget lavere end 
forventet.  

Der var ingen bemærkninger til perioderegnskabet 
 

6. Statistiske oplysninger – Tilgangstal 

Bilag 6 er opgørelse vedr.: 
• Indgåede aftaler opgjort på perioden jan.–aug. 2018 til 2020  
• indgåede aftaler, igangværende aftaler samt antal SKP-aftaler. 

Perioden 2016 til juni 2020. 
Oversigten over indgåede aftaler viser en tilbagegang i indgåede aftaler 
for mediegrafikeruddannelsen, mens tallene for grafisk tekniker-

uddannelsen er relativt stabile. Der var dog enighed om at det på 
nuværende tidspunkt er svært at tolke på tallene. 

7. Praktikpladsgodkendelser 

Bilag 7 er oversigt over godkendte praktikvirksomheder MG og GT i 

perioden siden seneste møde. 

https://grafiske-uddannelser.dk/om-os/udviklingsredegoerelser/
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Formandskabet bemærkede at der er god aktivitet i 
godkendelsesarbejdet, og at der også gennemføres besigtigelser virtuelt. 

Der sker en saglig gennemgang af alle praktikpladsansøgninger, og på 
denne baggrund er der enkelte virksomheder som ikke godkendes. 
 
NP oplyste, at der i nogle typer af grafiske virksomheder synes at være en 
tendens til at foretrække elever på industrioperatøruddannelsen frem for 
fx grafisk teknikerudd. Et udsagn der bør indgå i kommende drøftelse med 
Tech College. 

 

8. Ophævelser af uddannelsesaftaler 

Bilag 8 ophævede udd.aftaler MG og GT siden seneste møde 
 
Ingen bemærkninger 

 

9. Karakterer ved svendeprøver 

Ved seneste møde ønskede udvalget en oversigt over afgive karakterer 
Bilag 9 er oversigt over karakterer afgivet ved svendeprøver for MG og 
GT perioden 2010 til 2020 

 
Udvalget kvitterede for oversigten, og TR bemærkede at enkelte skoler 
afviger mærkbart fra normalfordelingen/gennemsnittet. Sekretariatet 

præsenterer ved kommende møde karakterdata opgjort på 2018-19 

10. Referater fra møder i lokale uddannelsesudvalg 

Der er modtaget ganske få referater fra LUU-møder siden seneste 
udvalgsmøde. Der afholdes formentlig ikke mange møder grundet covid19 
situationen. 
Bilag 10 er de referater jeg har modtaget 
 

Ingen bemærkninger 

11. Efteruddannelse 

Fast dagsordenspkt. 

HAKL M og K er nu formelt nedlagt, og drøftelser vedr. efteruddannelse på 
for MG og GT sker fremover i regi af GUU  

Der blev orienteret fra møde i HAKL ml skoler og udvalg om rapporten 
nævnt under dagsordenspkt. 4 

12. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

13. Mødeplan 2020  

Møder fastlægges i henhold til nedenstående aktiviteter: 

Aktiviteter på årsplan. Der foreslås følgende mødedatoer: 
• Udvalgsmøde 24 februar  
• Skolekontaktudvalgsmøde  Marts 
• Dimensionering af uddannelser April/maj 
• Udvalgsmøde 16. juni  
• Budgetlægning  Juni 

• Årsmøde GT   August 
• Skolekontaktudvalgsmøde  August 
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• Udvalgsmøde og medaljearrangement 9. september – Den 
Gamle By, Århus 

• Censorseminar(evt.)  September 
• Medaljearrangement  September 
• Udviklingsredegørelse  Oktober 
• Revision af bekendtgørelser  Oktober 
• Udvalgsmøde 1. december 
• Revision af uddannelsesordninger December 
• Årsmøde MG   December 

 
Mødedato 24. februar ændres til 1. marts. 
Sekretariatet har booket møderne i outlook. 


