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Referat af Grafisk Uddannelsesudvalgs 68. møde den 1. september 2017 

 

Deltagere: Anders Mosumgaard, Hans Thomsen, Grakom, Tina Holm Møller, Olaf Christensen, HK Privat, 

Ulla Jeppesen, HK it, medie & industri Hovedstaden samt Ulla Gorm Pedersen, sekretariatet.   

Afbud: Thomas Rønnow, DMA. 

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat 

Referatet af 67. møde afholdt den 22. juni 2017 blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 2. Meddelelser 

Dimensionering og positivliste i 2018 

Ministeriet meddelte i en administrativ meddelelse til skolerne den 18. august, at ministeren har truffet af-

gørelse om dimensionering og positivliste i 2018. Samtidig er institutionsfordelingen af kvoten meldt ud. 

Ministeren følger udvalgets indstilling om frit optag til grafisk teknikeruddannelsen fra 2018, og at skolerne 

på mediegrafikeruddannelsen kan optage 187 elever uden uddannelsesaftale på grundforløbets 2. del. Der 

er fortsat skolepraktik på begge uddannelser i 2018. Ministeriet har erkendt fejl i beregningerne omkring 

dimensionering med betydning for andre uddannelser end vores.  

 

Grafisk teknikeruddannelsen 

Der er modtaget svar fra Praktikcentret på Tech College efter vores henvendelse om det opsøgende ar-

bejde samt oplysningen om en forventet udflytning af skolepraktikken fra Øster Uttrupvej til praktikcentret 

fra 1. august. Der henvises i skolens svar blandt andet til trepartsaftalens betydning for organiseringen af 

det opsøgende arbejde og mere generelt til intensionerne og forholdene omkring skolepraktikken. Ved ef-

terfølgende henvendelse til skolen er det oplyst, at skolepraktikken foreløbigt bliver på den nuværende 

adresse. 

 

I forlængelse af denne dialog afholdes møde med skoleledelsen den 13. september for at evaluere landsko-

lemodellen og følge op på processen, herunder understrege udvalgets og organisationernes initiativer til 

understøttelse af uddannelsen og landsskolen.  

 

Mediegrafikeruddannelsen 

Status samt oplægget til et sammenhængende forløb for 4. hovedforløb, svendeprøve samt arbejdet med 

fagbeskrivelser blev præsenteret for udvalget og blev positivt modtaget. Den gældende fagoversigt blev 

uddelt på mødet og vedlægges referatet. Der arbejdes ud fra en forløbsplan som angivet nedenfor og for-

ventningen er, at udvalget præsenteres for et endeligt oplæg omkring 1. oktober.  

 

September  

Arbejde med forslag til model for 4. hovedforløb og svendeprøven.  

Arbejde med udkast til ny uddannelsesordning.  

 

Oktober 

Udkast til model for 4. hovedforløb og svendeprøven til kommentering i udvalget. 
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November  

Høring i fagligt udvalg og skolerne af udkast til ny uddannelsesordning.  

Uddannelsesordningen og fagene lægges i Uddannelsesadministration.dk.  

 

Januar 2018  

Ny uddannelsesordning træder i kraft 1. januar 2018.  

Beskrivelse af overgangsordninger for svendeprøven for elever på gammel ordning.  

Fælles møde for skoler og censorer om 4. hovedforløb og svendeprøven.  

 

Februar  

Første afholdelse af nyt 4. hovedforløb og svendeprøve med efterfølgende evaluering.  

 

Høring af de faglige udvalg 

De faglige udvalg er i perioden blevet anmodet om udtalelser i en række anliggender: 

1) Bemærkninger til forslag om digitalisering af eud-beviser med frist 8. august. Den tekniske løsning lever 

ikke op til forventningen om en forenkling af arbejdet med at dokumentere udstedelse af beviser samt ved 

genskabelse af mistede beviser, og udvalget har derfor ikke kunnet tilslutte sig forslaget. 

 

2) Høring om uddannelsesgruppering som led i implementering af trepartsaftalen med frist 18. august. De 

faglige udvalg er tidligere blevet hørt om gruppering af uddannelser, der ikke længere eksisterer, men hvor 

færdiguddannede personer må forventes at skulle indgå i beregningen af det praktikpladsuafhængige AUB 

fra 2018. Da grupperingen ikke var fyldestgørende for AUB til at opbygge sit administrative system til bereg-

ning af det praktikpladsafhængige AUB, er udvalgene blev hørt endnu en gang. Der er afgivet bemærknin-

ger med rettelser til bilagene.  

 

3) Høring om videreuddannelsesmuligheder for erhvervsuddannede med frist 1. september. De faglige ud-

valg er blevet opfordret til at overveje, om der er relevante videreuddannelsesmuligheder for dimittender, 

som i dag ikke fremgår af adgangsbekendtgørelsen for de videregående uddannelser bilag 1. Ud fra dialo-

gen med uddannelsesnetværkene for de relevante videregående uddannelser vurderes der ikke at være 

behov for ændringer til bilaget.   

 

4) Vurdering af uddannelsernes overgangskrav med frist 1. september. Der er modtaget brev fra ministeren 

om, at overgangskravene i visse uddannelser ifølge skolelederne er en udfordring for en række af de elever, 

der optages på grundforløbet. Mediegrafikeruddannelsen er nævnt som en af uddannelserne, og udvalget 

opfordres til at overveje overgangskravene og vurdere, om der er behov for ændringer. Sekretariatet har 

anmodet skolelederne om bemærkninger til uddannelsens overgangskrav for på den baggrund at udtale sig 

til ministeren, og tre skoler har svaret.  

 

Skolernes bemærkninger giver ikke anledning til at ændre overgangskravene. Det er vores vurdering, at 

grundforløbet fungerer godt på skolerne, og at overgangskravene sikrer det fornødne faglige niveau for at 

kunne fortsætte på hovedforløbet.  
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5) Anmodning om input til positivlisten for fordelsuddannelser 2018 med frist den 11. september. For at 

identificere den endelige positivliste for fordelsuddannelser for 2018 anmodes de faglige udvalg om at un-

derrette ministeriet, såfremt uddannelser på positivlisten, som udvalget har et indholdsmæssigt ansvar for, 

skal udgå af listen for 2018 eller hvorvidt øvrige uddannelser ønskes optaget på positivlisten for 2018. 

Der er enighed om at indstille grafisk teknikeruddannelsen som fordelsuddannelse i 2018. Med frit optag 

fra 1. januar næste år er endnu et af kriterierne opfyldt, og som fordelsuddannelse får virksomheden en 

bonus under forudsætning af beregningen i 2019, og det kommer til at fremgå alle steder, at der er praktik-

pladser.  

 

Indkaldelse af udviklingsredegørelser for 2018 

Ministeriet indkalder udviklingsredegørelser for 2018 med frist den 13. oktober 2017. Sekretariatet sender 

udkast til udviklingsredegørelserne i høring inden fristen. REU har fastsat 0,70 som måltal i 2017 for be-

skæftigelsesfrekvensen.  

 

AUB-ansøgninger 

Der er påtegnet ansøgninger om midler til praktikpladsaktiviteter fra Syddansk Erhvervsskole og Hansen-

berg begge i forhold til mediegrafikeruddannelsen samt ansøgninger fra Tech College henholdsvis til grafisk 

teknikeruddannelsen og mediegrafikeruddannelsen.   

 

Pkt. 3. Udvalgets markedsføringsindsats 

Udvalgets kampagne til rekruttering af elever og praktikpladser til de grafiske erhvervsuddannelser blev 

med lanceringen af kampagnesitet grafiske-karriereveje.dk sat i gang i uge 34. Kampagnen løber over et år 

med løbende opgørelse af resultater og eventuelle tilpasninger efter behov. På Grakoms uddannelseskon-

ference deltog Daniel Birkholm, CompanYoung med et oplæg om kampagnen. Her blev kampagnen meget 

positivt modtaget. Kampagnen omtales i nyhedsbreve, sociale medier og senere i fagbladene.  

 

Pkt. 4. Budgetopfølgning 2. kvartal 2017 

Budgetopfølgning for 2. kvartal 2017 blev taget til efterretning. 

 

Pkt. 5. Budget 2018 

Udkast til budget for 2018 blev fremlagt og kommenteret. Der kom to konkrete ændringsforslag, der fik op-

bakning fra hele udvalget. Med udvalgets bemærkninger fremlægges endelig forslag til budget 2018 på næ-

ste møde.    

 

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

Tilgangstal for uddannelser og skolepraktik opgjort pr. 31. juli måned 2017 blevet taget til efterretning.  

Der er fortsat tilbagegang på begge uddannelser i forhold til sidste år og et stort antal igangværende SKP-

elever.   

 

Pkt. 7. Sagslister for godkendelser og ophævelser  

Sagslister for juni – juli 2017 blevet taget til efterretning.  

 

 

https://grafiske-karriereveje.dk/
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Pkt. 8. Referater fra de lokale uddannelsesudvalg 

Referat af møde i et af de lokale uddannelsesudvalg blevet taget til efterretning. 

 

Pkt. 9. Efteruddannelse 

Intet. 

 

Pkt. 10. Eventuelt 

Olaf Christensen; HK privat meddelte, at han udtræder af udvalget og erstattes af Jens Søndergaard, HK 

Sydjylland. Anders Mosumgaard takkede Olaf for et godt samarbejde i udvalget. 

  

En oversigt over medaljetagere 2016 – 2017 var vedlagt som bilag. 

 

Den 7. september 2017  

 


