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Referat af Grafisk Uddannelsesudvalgs 66. møde den 25. april 2017 

 

Deltagere: Anders Mosumgaard og Hans Thomsen, Grakom, Tina Holm Møller, HK Privat, Ulla Jeppesen, HK 

it, medie & industri Hovedstaden, Nina Caroline Jacobsen, Danske Mediers Arbejdsgiverforening, Olaf Chri-

stensen, HK Privat og Ulla Gorm Pedersen, sekretariatet. 

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat 

Referatet af 65. møde afholdt den 23. februar 2017 blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 2. Meddelelser 

Status på trepartsaftalen  

De faglige udvalg er blevet hørt om uddannelsesgrupperingen i forlængelse af trepartsaftalen (bilag H i den 

tekniske arbejdsgruppes afrapportering) med frist for bemærkninger den 20. marts. De fejl, der var i tilknyt-

ninger mellem gamle og nye uddannelser, og som udvalget gennem DA allerede havde gjort opmærksom 

på tidligere i processen, var rettet i høringsmaterialet. Sekretariatet har bekræftet overfor ministeriet, at 

uddannelsesgrupperingen nu er korrekt for vores uddannelsers vedkommende. Det forventes fortsat, at 

ministeriet ultimo maj er klar med oversigten over uddannelser, som i kommende kalenderår skal dimensi-

oneres på baggrund af objektive kriterier, og at der derefter bliver en høringsfase, hvor udvalget vil kunne 

bidrage med argumenter, hvis mediegrafikeruddannelsen dimensioneres med 0-kvote.  

 

Udvalgets virksomhedsrettede materiale, henholdsvis foldere om den enkelte uddannelse og om indgåelse 

af uddannelsesaftaler, indgår som baggrundsmateriale for følgegruppen vedrørende trepartsaftalens initia-

tiv om professionalisering af det praktikpladsopsøgende arbejde. 

 

Traceundersøgelse på mediegrafikeruddannelsen 

Der er indgået aftale med Teknologisk Institut om at gennemføre opgaven med udarbejdelse af registertjek 

af mediegrafikeres beskæftigelsesbillede efter afsluttet uddannelse inden for en ramme på 75.000 kr. Ud-

giften til analysen afholdes inden for udvalgets budget. Der er afholdt en workshop for at gennemgå data-

kilder og afstemme, hvilke registertabeller der er brug for. Opgaven er igangsat i marts med forventet præ-

sentation af resultatet ultimo maj måned. 

 

DM i Skills 2017 

En sammenskrivning af skolernes bidrag til evaluering af årets deltagelse i DM i Skills var vedlagt. Regnska-

bet for deltagelsen i DM er afsluttet over for skolerne. Skolernes andele af de fælles udgifter var 37.404 kr. 

for grafisk teknikerskolerne (Next og Tech College) og 19.788 kr. for mediegrafikerskolerne. 

 

På skolekontaktudvalgsmødet i maj fremlægges forslag til en model for samarbejdet om DM, opgaveforde-

ling og økonomi. Sekretariatet har udarbejdet et årshjul for arbejdet med DM i Skills beskrevet ud fra sekre-

tariatets perspektiv og har samtidig opfordret DM arbejdsgrupperne til at kommentere og eventuelt sup-

plere med et tilsvarende for hver uddannelse.  
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Møde med de opsøgende medarbejdere 

Som en videreførelse af traditionen med at indbyde til erfaringsudveksling og gensidig inspiration var sko-

lernes opsøgende medarbejdere indbudt til møde den 9. marts. Der blev aftalt en fælles indsats med op-

følgning frem til sommerferien på ubenyttede godkendelser i 3 år eller mere inden for mediegrafikeruddan-

nelsen.  

 

På baggrund af erfaringer fra AUB-projektet Flere grafisk teknikerelever på landkortet med organisations-

brev, fælles materiale og inddragelse af et professionelt phoner-firma opfordrede skolerne udvalget til at se 

på et fælles projekt med tilsvarende elementer. Skolerne begrunder det med, at organisationernes synlige 

opbakning har positiv virkning overfor virksomhederne. 

 

Grafisk teknikeruddannelsen 

Tech College har anmodet udvalget om en drøftelse af de fremtidige udfordringer i forhold til rekrutte-

ring af elever og praktikpladser på grafisk teknikeruddannelsen. Der er aftalt møde den 26. april med sko-

lens og praktikcentrets ledelse. 

 

Mediegrafikeruddannelsen 

Skolerne er indbudt til seminar den 9.-10. maj med henblik på udarbejdelse af en vejledning til uddannel-

sens 4. hovedforløb, herunder beskrivelse af en ny svendeprøve. Der er nedsat en arbejdsgruppe med re-

præsentanter fra skolerne og indgået aftaler om sparring gennem brancheoplæg samt facilitering af forlø-

bet.  

 

Udvalgenes opgave med at konvertere uddannelsernes meritbilag til RKV-applikation 

De faglige udvalg er af STIL, Styrelsen for it og læring, blevet bedt om at konvertere uddannelsernes merit-

bilag til en RKV-applikation med frist 5. maj. STIL udvikler en applikation, der kan gøre det muligt for bor-

gerne at finde ud af, hvor meget afkortning en borger kan opnå som voksenelev i forbindelse med en er-

hvervsuddannelse. Meritbilagene til de enkelte uddannelser skal i den forbindelse omsættes til nogle 

spørgsmål, som stilles borgerne, når de anvender RKV-systemet. Spørgsmålene og de tilsvarende afkort-

ningsregler skal lægges ind i en database med henblik på udregning af afkortning. 

 

AUB-ansøgninger 

Sekretariatet har modtaget 6 ansøgninger om projekter til at skaffe praktikpladser på uddannelserne, heraf 

5 ansøgninger omhandlende aktiviteter på mediegrafikeruddannelsen og 1 ansøgning til grafisk teknikerud-

dannelsen. Der er modtaget ansøgninger henholdsvis fra Next, Hansenberg, Aarhus Tech, Herningsholm 

Erhvervsskole og Tech College (2 ansøgninger). Ansøgningerne er påtegnet og fremsendt til AUB inden for 

ansøgningsfristen den 1. april 2017.  

  

EGIN årskonference 2017 

EGINs årskonference blev afholdt den 6.-7. april i Wien med temaet Network exchange of educational- and 

labour market possibilities, trends and inspiration. De danske skoler var repræsenteret ved Roskilde Tekni-

ske Skole, hvorfra Peter Larsen deltog og blandt andet bidrog med et oplæg om skolens talentarbejde. 

 

http://www.e-julemaerket.dk/?03c62db1-e04e-4f44-a3da-f4a270f0db89
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Tina Holm Møller var glad for som nyt bestyrelsesmedlem også at få lejlighed til at møde folk fra den euro-

pæiske fagbevægelse og fremhævede blandt andet projektet THRIVE, et hollandsk projekt med fokus på 

iværksætteri og innovative kompetencer som grundlag for udvikling i den kreative branche.  

 

Pkt. 3. Udvalgets markedsføringsindsats 

Der er indgået aftale med CompanYoung om gennemførelse af en digital markedsføringskampagne af de to 

uddannelser. Der er udarbejdet en handleplan med tidsplan og en medieplan er under udarbejdelse. Me-

dieplanen indebærer valg af kampagneretning samt beslutning om en kampagnefilm. Kampagnesitet går i 

luften i løbet af juni, markedsføres fra starten af august og indholdet udbygges løbende henover efteråret.  

Udvalget får en mere detaljeret gennemgang på næste møde, eventuelt med deltagelse af CompanYoung.  
 

Et omdrejningspunkt i kampagnen er den positive fortælling om uddannelserne, og organisationerne er in-

volverede i at finde egnede rollemodeller til fortællingen. Styregruppen er blevet præsenteret for tre for-

skellige kampagneretninger, og bureauet arbejder videre med konceptudviklingen ud fra resultaterne af 

målgruppetest samt styregruppens bemærkninger.  

 

Pkt. 4.  Årsregnskab 2016  

Årsrapporten for udvalget og svendeprøver for 2016 blev godkendt. Revisionsprotokollatet gør opmærk-

som på en problemstilling omkring fuldmagtshavere og påtegninger. Sekretariatet og formandskabet finder 

i fællesskab en løsning på den anførte problemstilling. 

 

Pkt. 5.  Budgetopfølgning 1. kvartal 2017 

Budgetopfølgningen for 1. kvartal blev taget til efterretning. 

 

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

Tilgangstal for uddannelser og skolepraktik opgjort pr. marts måned 2017 samt opgørelse over igangvæ-

rende skolepraktikelever i 1. kvartal 2017 blevet taget til efterretning. Udvalget noterede sig, at antallet af 

skolepraktikelever på mediegrafikeruddannelsen fortsat er relativt højt. En af de mulige forklaringer er et 

halveret grundforløb fra august 2015 samtidig med afløb af grundforløbselever på gammel ordning. 

 

Pkt. 7. Sagslister for godkendelser og ophævelser  

Sagslister for februar – marts 2017 blev taget til efterretning.  

 

Pkt. 8. Referater fra de lokale uddannelsesudvalg 

Der var ingen referater modtaget fra møder i de lokale uddannelsesudvalg siden sidste møde. 

 

Pkt. 9. Efteruddannelse 

En række AMU-mål er skrevet om til e-læringskurser, og udfordringen består nu i at udbyde kurserne. Tech 

College har udviklet de digitale læringsmaterialer til et antal kurser. Der er lagt 13 kurser ud med henblik 

på, at skolerne kan udbyde kurserne. Der er en række regelsæt, som endnu ikke er på plads for eksempel 

omkring VEU-godtgørelse.  
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En del kursusmål bortfalder om kort tid som følge af 3 års reglen. I HAKL M&K har organisationerne indstil-

let, at et antal af disse mål alligevel ikke udgår. Det er dog usikkert om disse mål kan bibeholdes, men Tech 

College har tilkendegivet at ville udbyde målene som forsøg på at fastholde dem indtil videre.  

 

Pkt. 10. Eventuelt 

Intet. 

 

Den 28. april 2017  

 


