
G R A F I S K  T E K N I K E R U D D A N N E L S E N

HAR DU  
OVERBLIK OG 
TEKNISK SANS?

S Å  V I S  D E T  S O M 
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Som grafisk tekniker står du for produktionen af alle former for 
trykte og printede produkter. Det er dig, der har ansvaret for at plan-
lægge processen, klargøre materialet og sikre den rette kvalitet. 
Du arbejder med avanceret printudstyr, trykmaskiner og med udstyr 
til kvalitetskontrol og værktøj til vedligeholdelse. Det er kort sagt dig, 
der får omsat mediegrafikerens gode ideer og kreative tanker til fly-
vefærdige produkter.

Typiske opgaver
• Indstille og justere avanceret printudstyr og trykmaskiner
• Arbejde med digitalt workflow og produktionsplanlægning 
•  Håndtere forskellige materialer - fx papir, karton, plast, tekstiler 

samt farver og toner

Ses alle steder
Du møder den grafiske teknikers arbejde overalt i din hverdag. 
Reklametryksagen i postkassen, skiltet ved stationen, etiketterne 
på vinflasken, emballagen til fødevarer, magasinet ved tandlægen, 
bogen på natbordet og meget andet. Alt, hvad der har et visuelt 
udtryk, har der typisk været en grafisk tekniker inde over.

Det handler 
om at bevare 
overblikket 
og sikre, at 
kvaliteten altid 
er 100 procent  
i orden.
Louise Hansen, elev

Du får  
det til at ske
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Et spørgsmål  
om præcision
Præcision er afgørende for dit arbejde som grafisk 
tekniker. Det er forudsætningen for, at du rammer den 
rigtige målgruppe med de rigtige budskaber. Og det er 
din sans for præcision, der sikrer, at produktet har de 
optimale mål,  farvegengivelser og overholder kvalitets-
standarder. 
Når du arbejder præcist, opnår du perfekte løsninger, 
der gør en forskel. Det er det, der driver dig - og det, der 
nærer din faglige stolthed.
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Uddannelsen veksler mellem undervisning på en erhvervsskole og 
praktisk oplæring i en virksomhed, der producerer og forarbejder 
trykte og printede produkter. 
På skolen får du undervisning i grafisk produktion og materialer, 
produktionsplanlægning og kvalitetsstandarder – herunder også 
miljø- og arbejdsmiljøsystemer, der sikrer mere bæredygtige grafiske 
produkter. 

Det lærer du
• At betjene og vedligeholde forskelligt grafisk udstyr 
• At tilrettelægge og kontrollere et procesforløb 
• At arbejde med de materialer, der indgår i produktionen 

Derudover er der engelsk, teknologi og naturfag på skemaet. Og 
endelig skal du sammen med din praktikvirksomhed vælge valgfri 
specialefag inden for digital print, kvalitetsstyring, færdiggørelse mv.

Efteruddannelse
Som faglært har du mulig-
hed for at holde dine kompe-
tencer ved lige gennem AMU 
efteruddannelse og mulighed 
for videreuddannelse inden 
for en række forskellige 
uddannelser.

Sådan foregår 
uddannelsen
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Uddannelsen til grafisk tekniker varer 3 år og 6 måneder. Du starter 
med et grundforløb på 20 uger, hvor du opnår et bredt fagligt funda-
ment til at starte på den praktiske uddannelse i den virksomhed, du 
har indgået en uddannelsesaftale med. 
Resten af uddannelsen veksler mellem oplæring i din praktikvirksom-
hed og fire skoleophold af sammenlagt 20 uger. 

For voksne elever på 25 år eller derover kan uddannelsens varighed 
være kortere.

Uddannelsesmodel

Svendeprøve
Svendeprøven finder sted på uddannelsens fjerde hovedforløb. Din 
portfolio er sammen med en projektopgave grundlag for din eksami-
nation. Portfolien indeholder et udvalg af de produkter, materialer og 
procesbeskrivelser, som du har udført under praktikuddannelsen. Pro-
jektopgaven tager udgangspunkt i en konkret faglig problemstilling på 
praktikvirksomheden eller en anden virksomhed. 

På skolen får 
vi vendt de 
oplevelser, 
vi har ude i 
virksomheden 
- det fungerer 
rigtig godt.
John Nielsen, elev

Sådan er 
uddannelsen 
bygget op

I alt  3 år og 6 måneder
1. ÅR 2. ÅR 3. ÅR 4. ÅR

Grundforløb (20 uger) Praktik i virksomheden Hovedforløbet (20 uger)
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Du skal indgå en praktikaftale med en virksomhed, der beskæftiger 
sig med produktion eller forarbejdning af trykte og printede produk-
ter. Det kan fx være trykkerier, digitaltrykkerier, storformatproducen-
ter og bogbinderier – eller virksomheder inden for skiltebranchen. 

Mulighederne er mange, og der er efterspørgsel efter dygtige medar-
bejdere, der med teknisk perfektion kan stå for alle dele af en grafisk 
produktion.

Uddannelsesplan
Virksomheden skal udarbejde en plan for praktikuddannelsen, som 
er din personlige uddannelsesplan. Grafisk Uddannelsesudvalg har 
udarbejdet en uddannelsesplan, som virksomheden kan lade sig 
inspirere af - den finder du på udvalgets hjemmeside www.grafiske-
uddannelser.dk.

Branchen venter på dig
Uddannelsen til grafisk tekniker fører til job i den grafiske branche. 
Du har udsigt til en hverdag med mange faglige udfordringer og  
kan vælge at videreuddanne dig, fx inden for medieproduktion  
og ledelse. 

Kontakt skolen 
for at høre om 
ansøgningsfrist 
og procedure. 

 
Frit optag på uddannelsen
Der er frit optag på uddan-
nelsen. Det betyder, at du 
kan starte på uddannelsens 
grundforløb både med og 
uden en uddannelsesaftale. 
Har du ikke opnået en prak-
tikplads efter grundforløbet, 
er der mulighed for at søge 
om optagelse i skolepraktik. 
Skolepraktikken træder i ste-
det for praktik i en virksom-
hed, indtil du har fundet en 
praktikplads.

Sådan finder du  
din praktik virksomhed
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Sådan bliver  
virksomheden godkendt

Gensidig prøvetid
De første tre måneder af 
praktikperioden er gensi-
dig prøvetid. Her kan både 
du og din praktikvirksom-
hed uden varsel og uden 
angivelse af grund hæve 
uddannelsesaftalen. Efter 
prøvetiden er aftalen uop-
sigelig.

Virksomheden skal være godkendt for at kunne uddanne en elev. Er virk-
somheden ikke allerede godkendt, kan skolen hjælpe med at få det gjort. 
Godkendelsen skal sikre, at virksomheden kan give dig en tilstrækkelig 
alsidig oplæring, der matcher branchens udvikling og behov. Virksom-
heden skal ansøge om godkendelse på fagligt udvalgs hjemmeside 
www.grafiske-uddannelser.dk. 

Uddannelsesaftale
Når virksomheden er godkendt som uddannelsessted, kan I indgå en 
uddannelsesaftale ved at udfylde en uddannelsesaftaleblanket og sende 
den til den skole, du skal tilmeldes. Den blanket finder du også på  
www.grafiske-uddannelser.dk.
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Elevløn
Du kan modtage SU under grundforløbet, indtil der indgås en 
uddannelsesaftale. Herefter betaler virksomheden løn resten 
af uddannelsen efter den gældende overenskomst, som er den 
grafiske overenskomst mellem HK Privat og Grakom. Du finder 
de aktuelle satser og regler på udvalgets hjemmeside. Virksom-
heden får lønrefusion fra AUB under skoleophold.

Merit
Har du relevant erhvervserfaring eller uddannelse, kan du få 
afkortet uddannelsestiden. Det er skolen, der afklarer dine kom-
petencer og forudsætninger for kortere uddannelsestid. Skolen 
afgør også, om du kan fritages for skoledelen, mens Grafisk 
Uddannelsesudvalg afgør, om du kan fritages for noget af  
praktiktiden.

Du er også velkommen til at kontakte Grafisk Uddannelses-
sekretariat på guu@grafiske-uddannelser.dk eller telefon  
33 11 45 11

GRAFISK UDDANNELSESUDVALG
– det faglige udvalg for de grafiske uddannelser

Det praktiske
Her kan du få mere at vide
Du kan få mere at vide om  
optagelse og muligheder:

Tech College 
www.techcollege.dk 
telefon 72 50 71 00

Januar 2018

152579 Elevbrochure Grafisk tekniker.indd   8 19/12/17   12.40


