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Referat af Grafisk Uddannelsesudvalgs 74. møde den 30. august 2018 

 

Tilstede: Anders Mosumgaard, Hans Thomsen, Grakom, Gorm Johansen, Dansk Erhverv, Tina Holm Møller, 

HK Privat samt Ulla Gorm Pedersen, sekretariatet. 

Afbud: Thomas Rønnow, DMA samt Jens Søndergaard og Maj-Britt Milsted, HK Privat. 

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat 

Referatet af 73. møde afholdt den 21. juni 2018 blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 2. Meddelelser 

Nyt udvalgsmedlem 

Dansk Erhverv er indtrådt i udvalget pr. 1. juli 2018 og repræsenteres af chefkonsulent Gorm Johansen.  

 

Undervisningsministeriets workshop om udviklingsredegørelserne 

Ministeriet havde indbudt de faglige udvalg til en workshop om nyt koncept for udviklingsredegørelserne 

den 26. juni. På baggrund af inputs under workshoppen modtager de faglige udvalg senere et nyt koncept 

for udviklingsredegørelserne. Udvalgenes forslag var blandt andet om kadence, ensartethed i datamateria-

let der ligger til grund for henholdsvis udviklingsredegørelser og dimensionering mm. Udvalget orienteres 

om det nye koncept i forbindelse med modtagelsen. 

 

Revideret udgave af skolepraktikhåndbogen 

Undervisningsministeriets håndbog Skolepraktik i erhvervsuddannelserne om praktikcentre, skolepraktik-

ordningen og skolepraktikelevers retstilling er blevet opdateret og gjort tilgængelig på hjemmesiden. 

 

Grafisk teknikeruddannelsen, herunder traceundersøgelsen 

Tech College har orienteret om skolens drøftelser med Roskilde Tekniske Skole om udlagt grundforløb i en 

model med 2 x 20 elever pr. skole pr. år. Formandskabet har efterfølgende på et møde lyttet til de to sko-

lers overvejelser og planer på vegne af branchen. Grakom har haft en drøftelse om organisationens opfat-

telse af initiativet og har meddelt skolerne, at Grakom synes der er værdi i, at der kommer en skole tættere 

på virksomhederne i Østdanmark og vil bakke op om initiativet.  

 

Undervisningsministeriet har svaret på udvalgets spørgsmål til datamaterialet fremsendt i forbindelse med 

dimensioneringen i 2019. Udvalget har spurgt til den høje dimittendledighed på 22,2 % med henvisning til 

uddannelsens høje beskæftigelsesfrekvens. Ministeriet har oplyst, at dimittendledigheden er opgjort ud fra 

jobcentrenes registreringer, mens beskæftigelsesfrekvensen opgøres på grundlag af ATP-indbetalinger. Mi-

nisteriet medgiver, at forventningen må være et vist overlap mellem tallene og oplyste, at ministeriet vil 

henvende sig til Danmarks Statistiks beskæftigelseskontor for at bede dem se nærmere på jobcentrenes 

registrering. 

 

Der er indgået aftale med Teknologisk Institut om gennemførelse af en traceundersøgelse på grafisk tekni-

keruddannelsen til en pris af 60.000 kr. eksklusive moms for analyse inklusive rapport. Analysen er sat i 

gang, og leveringsdatoen er fastsat til den 30. september.  

 

http://www.grafiske-uddannelser.dk/media/1510/skolepraktik-i-erhvervsuddannelserne_offentliggjort.pdf
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Mediegrafikeruddannelsen 

Hjemmesiden er blevet opdateret med omtale af svendeprøven på 4. hovedforløb og den gældende vejled-

ning til svendeprøven. Svendeprøvevejledningen er skrevet i et elevrettet sprog og blandt andet udvidet 

med angivelse af afleveringsfrister i forbindelse med eksamensforløbet. Censorvejledningen er ved samme 

lejlighed blevet opdateret i en ny udgave for 4. hovedforløb. Den generelle vejledning, hovedforløbsvejled-

ningen, for 4. hovedforløb, er desuden blevet færdig, og dermed er det fælles grundlag for at planlægge, 

beskrive og gennemføre uddannelsens fire hovedforløb på plads. Vejledningerne til hovedforløbene 1 til 4 

er tilgængelig på hjemmesiden. 

 

DM i Skills 

Skolerne har tilsluttet sig et forslag om fælles udvælgelsesprocedure for grafisk tekniker- og mediegrafiker-

uddannelsens udvælgelse af deltagere til næste års DM i Skills i Næstved samt godkendt budgettet for 

2019. Formålet med udvælgelsesproceduren er at gøre den mere ensartet og transparent, give større op-

mærksomhed om udvælgelsen samt engagere både elever og deres praktikvirksomheder mere i konkurren-

cedeltagelsen både før og under DM. Det sker gennem skolens indledende nominering af op til 5 elever til 

sekretariatet, efterfulgt af virksomhedernes indstillinger og afslutningsvis en udvælgelse i samarbejde med 

skolen. Vi har sammen med Tech College haft gode erfaringer med modellen på grafisk teknikeruddannel-

sen.  

 

Individuel erhvervsuddannelse  

Sammen med det faglige udvalg for digital media rettede udvalget i juli henvendelse til Hansenberg med 

spørgsmål om en planlagt individuel erhvervsuddannelse som Frontend developer. Hansenberg har i et fyl-

destgørende svar i mail den 13. august 2018 oplyst, at skolen ikke er i gang med at udvikle eller udbyde en 

individuel uddannelse som Frontend developer.  

 

AUB-ansøgninger 

Der er ingen ansøgninger modtaget til påtegning i forbindelse med ansøgningsfristen den 1. september. 

 

Pkt. 3. Udvalgets markedsføringsindsats 

Udvalget aftalte på sidste møde, at kampagnen kører videre på lavt blus efter dens udløb den 30. juni, og 

indtil udvalget træffer beslutning. CompanYoungs reviderede oplæg til forskellige modeller for at fortsætte 

kampagnen blev sendt til udvalget den 2. juli, mens de afsluttende kampagneresultater ved kampagnens 

udløb var vedlagt mødeindkaldelsen. Sekretariatets afsluttende kampagnerapport var desuden fremsendt 

til udvalget.  

 

På baggrund af et evalueringsforløb dels med CompanYoung, dels i udvalget og i Grakom drøftede udvalget 

de forskellige muligheder og perspektiver for kampagnen med de opnåede resultater. Vi har ikke nået de 

resultater, vi har sat os, og den overordnede målsætning om flere uddannelsesaftaler er vi langt fra. På må-

lepunkterne har kampagnen ikke levet op til forventningerne. Alligevel er der ting der tyder på en effekt, 

samtidig med at det et er kort tid at måle en effekt på. Grakom vil gerne være med til at fortsætte markeds-

føringsindsatsen under en eller anden form, også udover Low budget-modellen, og giver udtryk for, at der 

er brug for at vedligeholde denne profilering. Grakom ser på tilgangstallene og vil gerne være med til at 

http://www.grafiske-uddannelser.dk/uddannelser/mediegrafiker/regler-for-uddannelsen/vejledninger-til-hovedforloeb/
http://www.e-julemaerket.dk/?03c62db1-e04e-4f44-a3da-f4a270f0db89
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gøre mere for at skabe flere praktikpladser, herunder se på anbefalingen om at vælge en af de to uddannel-

ser som fokus. En mellemløsning kan være at anvende markedsføringsbudgettet til Low budget-modellen.  

 

Baggrunden for kampagnen var udover den kendsgerning, at Tech College var blevet landsskole for grafisk 

teknikeruddannelsen, også udsigten til 0-kvote dimensionering af mediegrafikeruddannelsen. Derfor ville vi 

også gerne profilere denne uddannelse. 

 

Rapporten blev taget til efterretning og fremsendes til Grafisk Uddannelsesfond som afslutning på det be-

vilgede kampagneforløb. Udvalget drøftede en fortsættelse af kampagnen med eventuel ny finansierings-

model som kunne indeholde medfinansiering fra skolerne. Formandskabet vurderer en model for en even-

tuel fortsættelse, for eksempel i første omgang med et halvt år på Low budget for så at tage stilling til en 

eventuel større model senere, samt vurderer finansieringen, herunder ser på markedsføringsbudgettet.  

 

Pkt. 4. Budgetopfølgning 2. kvartal 2018 

Budgetopfølgningen for 2. kvartal blev taget til efterretning. 

 

Pkt. 5.  Udkast til budget for 2019 

Sekretariatets forslag til budget for udvalget og svendeprøvegebyret blev behandlet. Et forslag til endeligt 

budget for 2019 fremlægges til beslutning på næste møde.  

 

I forbindelse med fastsættelsen af svendeprøvegebyret havde DMA bedt om at få fremlagt en oversigt over 

udviklingen over de seneste 5 års balance mellem udgifter og indtægter for svendeprøverne. Oversigten 

blev taget til efterretning. Budgettet for svendeprøvegebyret blev desuden drøftet i forhold til den aktuelle 

egenkapital. Formandskabet og sekretariatet ser på en model for eventuel finansiering af udviklingsarbej-

det omkring svendeprøven på mediegrafikeruddannelsen. 

 

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

Tilgangstallene for uddannelser og skolepraktik opgjort pr. 31. juli 2018 blev taget til efterretning. 

 

Pkt. 7. Sagslister for godkendelser og ophævelser  

Sagslister for juni-juli 2018 blev taget til efterretning.  

 

Pkt. 8. Referater fra de lokale uddannelsesudvalg 

Referater af møder i de lokale uddannelsesudvalg blev taget til efterretning. 

 

Pkt. 9. Efteruddannelse 

Som tidligere refereret har HAKL M&K været i gang med en gennemgang af samtlige uddannelsesmål. 

HAKLs indstilling er sendt videre til ministeriet, der tager stilling ved udgangen af året. Peter Larsen fra Ros-

kilde Tekniske Skole har reageret på de slettede mål og er blevet gjort opmærksom på, at der har været en 

høring, som skolen ikke har svaret på. Tina Holm Møller har haft møde med Hansenberg om kursusaktivite-

ter. Skolen ønsker en opprioritering af området, og der er aftale om afholdelse af tre kurser sammen med 

HK.  
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De seneste opgørelser af AMU-aktiviteten generelt viser, at aktiviteten for 1. kvartal 2018 er gået næsten 

helt i stå inden for vores FKB. 

 

Pkt. 10. Eventuelt 

Efter mødet var udvalget vært for det årlige medaljearrangement.  

 

Den 6. september 2018  

 


