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Referat for Grafisk Uddannelsesudvalgs 72. møde den 24. april 2018 

 

Deltagere: Anders Mosumgaard, Hans Thomsen, Grakom, Tina Holm Møller, Jens Søndergaard, HK Privat, 

Thomas Rønnow, DMA, Claus Rosenkrands Olsen, DE 

 

Afbud: Ulla Gorm Pedersen, sekretariatet. 

 

Forud for mødet i det faglige udvalg, mødtes udvalget med Astrid, Keld og Anita fra Roskilde tekniske Skole 

og drøftede bl.a. skolens erfaringer med uddannelsen, og sluttede af med en rundvisning på skolen og hil-

ste på to hold af elever fra hhv. HF2 og HF4. 

 

Anders Mosumgaard bød velkommen til Claus Rosenkrands Olsen fra Dansk Erhverv, som deltog i mødet 

som observatør forud for at DE indtræder i udvalget pr. 1. juli 2018. 

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat 

Referatet af 71. møde afholdt den 1. marts 2018 blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 2. Meddelelser 

Ulla Gorm Pedersen er pt. atter sygemeldt for en periode, som konsekvens af en hjernerystelse, hun pådrog 

sig ved et fald i Herning Messe Center under DM Skills. Under sygemeldingen bistår formandskabet sekreta-

riatets administrative medarbejder Jette Haugaard, i de mest presserende daglige opgaver. 

 

Nye regler for EUV (erhvervsuddannelse for voksne), har betydet, at der tilsvarende er rettet til i uddannel-

sesordningerne. De ændrede uddannelsesordninger er pt. i høring hos skolerne, som indenfor fire uger kan 

kommentere på ændringernes økonomiske konsekvenser for skolerne. 

 

Bekendtgørelserne for både Mediegrafiker og Grafisk tekniker er ændret og indsendt til ministeriet efter en 

høring i udvalget. Ministeriet har bedt om, at når der næste gang ændres i bekendtgørelserne, i højere grad 

tages udgangspunkt i uddybning af fagligheder, fremfor en oplistning af overskrifter som denne gang. 

 

Formandskabet holder 3. maj 2018 møde med Mikkel Raunslund, uddannelsesleder og Per Dennis, leder af 

skolepraktikken på Tech College i Aalborg. Formålet med mødet er at afklare hvordan skolen vil løse de ud-

fordringer, der er i forhold til udstyr for grafisk tekniker uddannelsen i praktikcentret. 

 

Der er holdes skolekontaktudvalgsmøde 9. maj 2018, hvor fagligt udvalg mødes med de syv skoler, der ud-

danner mediegrafikere. Formålet med mødet er fælles erfaringsudveksling, skoler og udvalg i mellem. Ud-

valget vil bl.a. benytte lejligheden til at høre om skolernes erfaringer med kampagnen for uddannelserne. 

Noget af det der helt sikkert optager skolerne, er udmeldingen af kvoter for mediegrafiker uddannelsen, så 

vidt udvalget er orienteret, kører processen som planlagt, og de endelige kvoter vil blive meldt ud ultimo 

juni. 
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Grakom og HK Privat har deltaget den årlige EGIN konference (Europæisk Grafisk Industri Netværk). Net-

værket består af europæiske arbejdsgiverorganisationer, arbejdstagerorganisationer og uddannelsesinstitu-

tioner indenfor det grafiske område. Flertallet af de danske skoler er medlem af EGIN, men var desværre 

ikke repræsenteret på konferencen. Deltagelsen gav bl.a. inspiration til mulige samarbejder med tyske og 

svenske skoler om brug af VR i undervisningen og kurser i flexotryk. 

 

Pkt. 3. Udvalgets markedsføringsindsats 

Der er aftalt møde med CompanYoung 13. juni 2018, kl. 10 i sekretariatet, hvor kampagnen evalueres, og 

hvor hele udvalget er inviteret til at deltage. Konklusionerne fremlægges på udvalgets møde den 21. juni 

2018 i Kolding. Kampagnen er finansieret af grafisk uddannelsesfond, og en fortsat indsats i forhold til kam-

pagnen, vil i givet fald skulle baseres på en ny ansøgning til uddannelsesfonden om fortsat finansiering. Det 

har indtil nu vist sig at være vanskeligt at få virksomhederne til at engagere sig, selvom de dog har været 

meget positive i forhold til initiativet. 

 

Pkt. 4.  Årsregnskab 2017  

Årsrapporten for udvalget og svendeprøver for 2017 samt revisionsprotokollat var vedlagt dagsordenen. 

Anders Mosumgaard gennemgik årsrapporten. Indledningsvis bemærkede Anders Mosumgaard, at regn-

skabet fremover stilles op, så det er opstillet efter samme princip som budgettet, så der er umiddelbar gen-

kendelighed mellem budget og regnskab. 

 

Der var en kort drøftelse af svendeprøvegebyrerne og den historiske udvikling i gebyrerne. Thomas Rønnow 

bad om at udvalget i forbindelse med fastsættelsen af gebyrerne til efteråret får fremlagt en oversigt over 

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

  

Revisionen har gjort bemærkning om, at der pt. er muligt at hæve penge fra udvalgets konti med bare en 

godkender. Udvalget tog en drøftelse af, om der skal tages tiltag til, at der skal være to godkendere ved be-

talinger fra udvalgets konti. Der var enighed i udvalget om, at proceduren med en godkender, er kendt fra 

mange andre udvalg, som organisationerne er involveret i, og at der fuldt ud tillid til proceduren, som den 

er nu, og at der ikke er grund til at bruge yderligere ressourcer end dem, der allerede bruges. 

 

Herefter blev regnskaberne godkendt. 

 

Pkt. 5.  Budgetopfølgning 1. kvartal 2018 

Budgetopfølgningen for 1. kvartal var vedlagt. Fordi der ikke umiddelbart er sammenlignelighed mellem 

budget og regnskab, ser det umiddelbart ud som huslejeudgiften er steget en hel del, men det må bero på 

at der er medtaget flere udgifter i budgetposten end i regnskabsposten, hvilket bliver undersøgt til det 

kommende møde.   

 

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

Tilgangstal for uddannelser og skolepraktik opgjort pr. marts måned 2018 vedlægges sammen med en op-

gørelse over igangværende skolepraktikelever i 1. kvartal 2018. Listerne blev taget til efterretning med be-

mærkning om, at antallet af igangværende skolepraktikelever er bekymrende højt. 
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Pkt. 7. Sagslister for godkendelser og ophævelser  

Sagslister for februar – marts 2018. Listerne blev taget til efterretning. Set i lyset af den forestående imple-

mentering af Persondataforordningen, var der i udvalget enighed om, at indskrænke informationerne i 

oversigten over ophævede uddannelsesaftaler, til kun at omfatte virksomhedens oplysninger, så der frem-

over ikke medtages oplysninger om den berørte elev.  

  

Pkt. 8. Referater fra de lokale uddannelsesudvalg 

Der er ikke modtaget referater fra møder i de lokale uddannelsesudvalg siden det seneste møde i udvalget. 

 

Pkt. 9. Efteruddannelse 

På baggrund af tre-partsaftalen, er der er en proces i gang med at rydde op i AMU efteruddannelsesmå-

lene. Der er taget stilling til hvilke mål, man i samråd med skolerne, vil skrive sammen til nye mål og hvilke 

der skal nedlægges. 16. maj 2018 afholdes næste møde i HAKL M&K, hvor der tages stilling til de tilbage-

meldinger, der er kommet fra skolerne. 

 

Der er ikke meget aktivitet på AMU. Jens Søndergaard kunne berette, at det er muligt at få folk på kurser, 

hvis skolen prioriterer alt det der er udenom et kursus, og sørger for et rart overnatningssted og forplej-

ning, så udgifterne kan holdes indenfor det tilskud der gives til forplejning og ophold. Det har været tilfæl-

det med en række kurser afviklet i samarbejde med Erhvervsskolen i Sønderborg. 

 

Pkt. 10. Eventuelt 

Intet til punktet. 

 

THM, 24. april 2018  

 


