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Kbh. den 10. marts 2020 
 

Referat fra  

Møde i Grafisk UddannelsesUdvalg (nr. 84) 

Mandag den 1. marts 2021 kl. 10.00 – 12.00 

Mødet afholdes virtuelt via Teams 

 
Deltagere: 

• Anders Mosumgaard, Grakom, formand 
• Tina Holm Møller, HK Privat, næstformand 
• Maj-Britt Milsted, HK Privat 
• Niels W Petersen, HK Privat 
• Rikke Alberte Scheel Sinding, Dansk Erhverv 
• Jørgen Bo Nielsen, IU 

 
Afbud fra: 

 
• Thomas Rønnow, Danske Mediers Arbejdsgiverforening 
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Dagsorden 

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

5. Økonomi  

6. Trepartsaftale nov 2020 
7. Statistiske oplysninger – Tilgangstal 
8. Godkendte praktiksteder - Oversigter 
9. Ophævelser af aftaler – Oversigter 
10. Referater fra møder i lokale uddannelsesudvalg 
11. Efteruddannelse 
12. Evt. 

13. Næste møde 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger 

2. Godkendelse af referat fra udvalgets seneste møde  

Referat fra udvalgets seneste møde den 18. november er tidligere 
udsendt, og der er ikke modtaget bemærkninger til dette. 
 
Referat godkendt uden bemærkninger 

 

3. Meddelelser 

Udvalgets formandskab 
 Coronotiltag. Skolerne er fortsat stærkt præget af 
coronarestriktionerne- Fremgår bl.a. af noter fra skolekontaktmøde 
bilag 3-1 
 

Det blev tilføjet, at skolerne navigerer fint i nedlukningerne, om end 

der er store udfordringer med GF2 forløb særligt på de meget praktisk 
prægede uddannelser som GT. Resumeet fra skolekontaktmødet (bilag 
3-1) uddyber nærmere. 
 
Udvalgets medlemmer 

 
Sekretariatet 
Skolekontaktmøde 
Der er gennemført virtuelt skolekontaktmøde den 18. januar på 
teams. Resume fra mødet er vedlagt som bilag 3-1. 

 

4. Uddannelserne 

 
Særligt omkring Grafisk tekniker-uddannelsen 

https://grafiske-uddannelser.dk/om-os/referater-af-udvalgsmoeder/
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Ved seneste udvalgsmøde orienteres om påtænkt møde med 
TECHCOLLEGE om udviklingsmuligheder på grafisk tekniker-uddannelsen i 

december måned. Der har været afholdt endnu et møde ml skole og 
formandskab/sekretariat den. Noter fra møderne er vedlagt i bilag 4-1, 
og der uddybes ved dagens udvalgsmøde. 
 
Bilag 4-2 er notat om grafisk tekniker-uddannelsen med geografisk og 
branche-opgørelse over igangværende uddannelsesaftaler  
 

Praktikerklæringer 
De faglige udvalg skal jf ” Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser” (§92) 
udforme blanketter til praktikerklæringer til rådighed for 

virksomhed/elev/skole. Erklæringerne bruges ofte som dialogværktøj 
mellem de nævnte parter. 
Udkast til praktikerklæring for MG er vedlagt som bilag 4-3. 
 

 
GT-udd 
AM orienterede om henvendelse fra The Danish Label Association og 
Dansk Flexoforum med invitation til dialog om GT-udd. og 
gæstelærerordn. Sekretariatet har kvitteret for henvendelsen og givet 
tilsagn om deltagelse ved evt. møde eller uddannelsesseminar. 

 
Herudover uddybede AM bilag 4-2 med information om at 
formandskab/sekretariat og TECHCOLLEGE har drøftet relevans af at GT-
elever kan tilbydes truckcertifikat som erhvervsrettet påbygning. Det 
kræver at faget tilkobles som valgfrit specialefag, hvilket kan sende et 

forkert signal, da virksomhederne ikke betragter faget som grafisk fagligt 
relevant. Derfor tænker udvalget over faget endnu engang. 

 

Praktikerklæringer 
Udvalget besluttede at, der skal udarbejdes praktikerklæringer til GT og 
MG som eksemplet i bilag 4-3, med de faldne bemærkninger til ændringer 

  

 

5. Økonomi –perioderegnskab pr. nov 2020 

 
Perioderegnskab jan. – nov. 2020 
Perioderegnskabet (bilag 5-1) er noget påvirket af nedlukningen, således 
er forbruget på en lang række omkostningsposter noget lavere end 

forventet.  
 
Perioderegnskabet blev taget til efteretning 

6. Statistiske oplysninger – Tilgangstal 

Bilag 6-1 er nøgletal trukket fra datavarehuset. Bemærk, at der ikke er 
tilgængelige tal fra dec. 20 endnu 

 
Ingen bemærkninger 

7. Praktikpladsgodkendelser 

Bilag 7-1 er oversigt over godkendte læresteder MG og GT siden seneste 
møde. 
 

Ingen bemærkninger 
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8. Ophævelser af uddannelsesaftaler 

Bilag 8-1 ophævede udd.aftaler MG og GT siden seneste møde  

 
Ingen bemærkninger 

9. Trepartsaftale nov. 2020 

Der blev ultimo nov. indgået trepartsaftale om styrkelse af indsatsen for 

bl.a.: 

• Etablering af flere lærepladser 

• Tidligere indgåelse af praktikaftaler’ 

 

Aftalen, der skal virke for at der uddannes flere faglærte i DK, 
finansierer årligt 500 mio. kr./år via AUB. Der oplistes en række 
initiativer til fremme af lærepladser og styrkelse af EUD. Der er opsat en 
række pejlemærker som kan beskrives således  

1 – Uddannelsesforløb uden unødige afbrud, og med klart ansvar for at 

sikre nødvendigt antal lærepladser m effektiv formidling 

2 – Sikring af bedre match mellem ledige lærepladser og elever 

3 – Videreudvikling af uddannelserne med fastholdelse af højt fagligt 

niveau og beskæftigelsesgrad 

4 – Styrkelse af kvalitet i skolepraktik 

5 – Initiativer til styrkelse af søgning til velfærds- og 

serviceuddannelserne på det offentlige område 

6 – Bedre balance mellem korte- og ordinære uddannelsesaftaler 

 

Aftaleteksten peger på at blot halvdelen af de unge har en praktikaftale 

ved afslutningen af grundforløbet og alt for mange slet ikke fortsætter i 

hovedforløb, og der er derfor opstillet en række initiativer som blandt 

andet nævner, at ansvaret for det lærepladsopsøgende arbejde flyttes 

fra den enkelte elev til skolen for de elever der ikke selv finder en 

læreplads. De faglige udvalg skal spille en markant rolle i dette. 

 

De faglige udvalg har fortsat ansvaret for at der godkendes 

lærepladsvirksomheder, og får tillige ansvar for at indgå flerårige aftaler 

om anvendelse af midler til lærepladsunderstøttende arbejde.  

Der afsættes midler i størrelsesorden 121 mio. kr. i 2021 og 119 mio. 

kr. 2022. Det faglige udvalg beslutter hvordan midlerne anvendes og 

fordeles bedst mellem skolerne. Skolens bestyrelse kan afvise det 

faglige udvalgs indstilling hvorefter REU og BUVM-ministeren træffer 

afgørelse. Den økonomiske ramme fordeles mellem de faglige udvalg i 

relation til antallet af elever. AUB får som ansvarlig myndighed får AUB 

ansvar for tilsyn med anvendelse af midlerne. 
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Aftalen understreger, at erhvervsskolerne har ansvaret for at fremskaffe 

konkrete lærepladser for elever der ikke selv kan finde læreplads og skal 

tilrette lægge indsatser for dette fra starten af GF2. Endvidere anføres 

det at skolerne skal gøre en særlig indsats i forhold til frafaldstruede 

elever som ved slutning af GF2 ikke har læreplads. Endvidere skal 

skolerne have særlig opmærksomhed på at arbejde for retslære- og 

kombinationsaftaler. 

Aftaleparterne anbefaler, at det lærepladsopsøgende arbejde forankres 

tydeligere i skolernes bestyrelser så det strategisk attention. 

Det pointeres i aftalen, at skolerne skal anvende allerede eksisterende 

midler til det lærepladsopsøgende arbejde, og STUK vil ultimo 2020 

præcisere til registrering af skolernes omkostninger her til. Der anføres 

sanktioner i de tilfælde hvor skolerne ikke i tilstrækkelig grad anvender 

midlerne til formålet. 

 

Aftalen sætter måltal for indgåelse af uddannelsesaftaler: 

60 pct. Af elevernes skal have indgået aftale v 15. uge af GF2 

80 pct. Af elevernes skal have indgået aftale v 20. uge af GF2 

 

Der etableres mulighed for at REU i tilfælde af skævheder kan indføre 

lokal dimensionering på ikke-dimensionerede uddannelser ligesom REU 

kan indstille om ophør af udbud. 

 

 

Aftalen rummer langt mere end det jeg har beskrevet ovenfor, ligesom 

detaljeringen om indholdet kan læses i denne, som er vedhæftet som 

bilag til dette mødeoplæg. Bilag 9-1 er den samlede trepartsaftale 

Vi har i Industriens Uddannelser drøftelser på tværs af de mange udvalg 

sekretariaterne betjener, og der er udarbejdet notat  

Bilag 9-2 om de første overvejelser om det kommende arbejde. 

 

Udvalget kvitterede for indholdet i bilaget, og udtrykte enighed om, at 

igangsætte det kommende arbejde så snart det er muligt, og blandt 

andet pba. de anbefalinger der vil komme fra IU-arbejdet beskrevet i 

bilaget. Udvalget betonede at skolerne skal inddrages i stort omfang, og 

det kommende skolekontaktmøde skal bruges til en første drøftelse med 

skolerne. 

Det blev besluttet at afholde et særligt tematiseret udvalgsmøde efter 

skolekontaktmødet ultimo marts i håb om, at der på det tidspunkt vil 
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bedre information fra ministeriet om proces, rammer og vilkår samt 

være datamateriale klar fra IU. 

 

  

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 10-1 er de referater jeg har modtaget 

 
MM oplyste, at der på Next har været afholdt en række kortere møder i 

LUU, som GUU ikke har modtaget referater fra. 
 

11. Efteruddannelse 

Fast dagsordenspkt. 

Drøftelser om efteruddannelse blev ført under dagsordenspkt 4 og under 

dette dagsordenspkt. 

 

NWP orienterede om at TEC med stor succes har gennemført kursus vedr. 

robotteknologi relateret til GT-udd, og at der er drøftelser med 

TECHCOLLEGE om at gennemføre lignende aktivitet. 

Generelt vurderes der at være behov for at udbyde 

efteruddannelsesaktiviteter som også kan være tilbud til GT-elever. Der 

blev endvidere omtalt behov for kvalificeringsmuligheder for ”modne” 

GT’ere som har behov for at rykke til fx etiket-branchen. Endelig blev det 

nævnt, at der på længere sigt kan søges gennemført efterudd efter 

”Nilpeter-modellen” 

I forlængelse af udvalgsmødet har AM efterspurgt aktivitetstal for amu på 

M og K-området og fremsendt link til aktivitetsoversigt. 

 

12. Eventuelt 

13. Mødeplan 2021  

Møder fastlægges i henhold til nedenstående aktiviteter: 
Aktiviteter på årsplan. Der foreslås følgende mødedatoer: 
• Udvalgsmøde 1. marts   
• Skolekontaktudvalgsmøde  Marts 
• Dimensionering af uddannelser April/maj 
• Ekstraordinært møde 23. marts 

• Trepartsarbejdet 
• Udvalgsmøde 16. juni  
• Budgetlægning  Juni 
• Årsmøde GT   August 

• Skolekontaktudvalgsmøde  August 

https://www.uddannelsesnaevnet.dk/statistik/amu-statistik/statistik-3-kvartal-2020
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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 


