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Referat for Grafisk Uddannelsesudvalgs 76. møde den 13. december 2018 

 

Deltagere: Anders Mosumgaard, Hans Thomsen, Grakom, Tina Holm Møller, Maj-Britt Milsted, Jens Sønder-

gaard, HK Privat 

 

Afbud: Thomas Rønnow, DMA, Gorm Johansen, DE 

 

Stig Yding Sørensen og Malene Hartung fra teknologisk institut var inviteret til at præsentere resultaterne 

af traceundersøgelsen for grafisk tekniker. 

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat 

Referatet af 75. møde afholdt 25. oktober 2018 blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 2. Meddelelser 

Sekretariatsbetjening. Udvalget, og organisationerne bag udvalget, har truffet beslutning om, at købe se-

kretariats bistand hos Industriens uddannelser fra 1. januar 2019. Beslutningen er truffet på baggrund af en 

lang proces, med drøftelse af hvordan man bedst muligt fremtidssikrer udvalgets arbejde og økonomi. De 

omkostninger, der er forbundet med at afvikle det selvstændige sekretariat, samt opstarte samarbejdet 

med Industriens Uddannelser, betyder at udvalgets samlede budgetramme for 2019 forbliver uændret. Den 

forventede besparelse på sekretariatsdriften, slår først igennem fra 2020. Industriens Uddannelser har 

valgt, at Jørgen Bo Nielsen bliver tilknyttet udvalget, som fast konsulent. 

 

Udviklingsredegørelser. Udvalget ser et behov for at mediegrafikeruddannelsen fremover også skal om-

fatte indholdsproduktion til f.eks. sociale medier, så videoproduktion og animation bliver en del af uddan-

nelsen. På grafisk tekniker er det behov for at lægge større vægt på digital print og 3D print. 

 

Årsmøde for skoler med mediegrafikeruddannelsen. Fagkonsulent Bjarne Andersen fra undervisningsmini-

steriet, vil gerne involveres i udviklingsarbejdet i forhold til mediegrafikeruddannelsen. 

 

Grafisk tekniker. For at tiltrække flere elever fra Sjælland, har Tech College og Roskilde tekniske Skole aftalt 

samarbejde om at etablere et 2. grundforløb (GF2) på grafisk tekniker uddannelsen i Roskilde. Det forven-

tes at det første hold elever starter i Roskilde i januar 2020. 

 

Årsmøde for skoler med grafisk tekniker uddannelse. Med den seneste udvikling, hvor GF2 på grafisk tek-

nikeruddannelsen også skal køre i Roskilde, vil det være naturligt også at involvere Roskilde tekniske Skole i 

årsmødet for grafisk tekniker uddannelsen. 

 

Pkt. 3. Udvalgets markedsføringsindsats 

Formandskabet holder møde med CompanYoung om videreførelse af kampagnen med udgangspunkt i de 

drøftelser vi havde på det forrige udvalgsmøde i august i Aarhus. 

 

Pkt. 4. Tilgangen til uddannelserne og skolepraktik 

De udsendte opgørelser blev taget til efterretning. 
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Pkt. 5. Sagslister for godkendelser og ophævelser 

De udsendte lister blev taget til efterretning. 

 

Pkt. 6. Referater fra de lokale uddannelsesudvalg 

I sekretariatet var der ikke modtaget referater fra de Lokale Uddannelsesudvalgsmøder siden seneste møde 

i udvalget.  

 

Pkt. 7. Efteruddannelse 

Ingen bemærkninger til punktet. 

 

Pkt. 10. Eventuelt 

Formandskabet laver forslag til mødedatoer for 2019 i samarbejde med Jørgen Bo Nielsen og sender til ud-

valget. Jens Søndergaard og Hans Thomsen foretrækker at mødes om torsdagen. 

 

 


