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MED SKARPE 
ELEVER

GRAFISK UDDANNELSESUDVALG
– det faglige udvalg for de grafiske uddannelser

www.grafiske-uddannelser.dk

Maj 2021

Bliv godkendt som 
praktikvirksomhed
Din virksomhed skal være godkendt for at uddanne en elev. Det kan oftest klares  
nemt og hurtigt. I skal blot ansøge om godkendelse via fagligt udvalgs hjemmeside  
www.grafiske-uddannelser.dk – herefter modtager I svar inden for kort tid.

Kontakt en skole eller virksomhedskonsulent  
allerede i dag.

Next Uddannelse København www.nextkbh.dk Telefon 35 86 33 86  

Roskilde Tekniske Skole www.rts.dk Telefon 46 30 04 00

Syddansk Erhvervsskole www.sde.dk Telefon 70 10 99 00

Hansenberg www.hansenberg.dk Telefon 79 32 01 00

Aarhus Tech www.aarhustech.dk Telefon 89 37 35 33

Herningsholm Erhvervsskole www.herningsholm.dk Telefon 72 13 45 00

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

Navn Navnsen
Titel

Telefon



Stå stærkere med 
elever ombord

Eleven opnår på grundforløbet et bredt fag-
ligt fundament for at starte på den praktiske 
uddannelse i din virksomhed. Uddannelsen 
varer 3 år og 11 måneder og veksler mellem 
skole og praktik. Der indgår 30 skoleuger i 

hovedforløbet, fordelt på 4 hovedforløb. 
For voksne elever på 25 år og derover kan 
uddannelsens varighed dog være kortere – 
ligesom der er mulighed for at få tilskud.

I alt  3 år og 11 måneder
1. ÅR 2. ÅR 3. ÅR 4. ÅR

Grundforløb (20 uger) Praktik i virksomheden Hovedforløbet (30 uger)

Skolen hjælper med at finde  
den rette elev til dig
Erhvervsskolen kan hjælpe med at finde den 
helt rette elev til din virksomhed. Det er også 
skolen, der kan fortælle mere om, hvordan 
din virksomhed indgår en uddannelsesaf-
tale. Uddannelsesaftalen kan indgås for hele 
uddannelsen (inklusive grundforløbet) eller 
efter afsluttet grundforløb for den resterende 
del af uddannelsen. Bemærk - der er mulig-
hed for at tilpasse uddannelsesaftalen til den 
enkelte virksomheds behov og muligheder.

Mange muligheder for at  
opkvalificere medarbejderne
I får stor værdi af løbende at opkvalificere 
jeres medarbejdernes kompetencer - blandt 
andet gennem relevante arbejdsmarkeds-
kurser (AMU kurser), som skolerne også 
udbyder. Se det aktuelle udbud på amukurs.
dk eller på skolens hjemmeside.

Sæt jeres eget præg på uddannelsen
Elev og virksomhed kan sammen vælge 6 uger 
af uddannelsens fag blandt en lang række fag. 
Kontakt skolen for at høre mere om det.

Eleven er ikke omfattet af overenskomstens 
bestemmelser om pension. 

Lønnen for voksne elever (efter det fyldte 25. 
år) aftales individuelt ud fra elevens hidtidige 
beskæftigelse og uddannelse. 

Du får lønrefusion, når eleven er på skole
Som virksomhed betaler du både løn under 
elevens praktik- og skoleophold. Mens eleven 

er på skole, modtager din virksomhed dog 
lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelses-
bidrag (AUB). Læs mere på Virk.dk.

Hvad koster det at have en elev?
Grakom har udarbejdet en omkostnings-
beregning for, hvad det koster at uddanne  
en mediegrafikerelev. Den finder du på  
www.grafiske-uddannelser.dk under  
’Uddannelser’ – og dernæst ’Løn, ferie mv.’

Det praktiske

Der er efterspørgsel efter dygtige, krea-
tive medarbejdere, der kan designe, plan-
lægge og fremstille trykte og digitale 
produkter med høj kvalitet. Din virksom-
hed kan ved at tage en mediegrafikerelev 
medvirke til, at branchen fortsat står 
stærkt og får glæde af den nyeste fagvi-
den. Der bliver rift om fremtidens kreative 
talenter, så sørg for at rekruttere dem 
allerede nu. 

En gevinst fra start
Mediegrafikeren uddannes til at designe, 
planlægge og fremstille tryksager og 

digitale produktioner fra idéudvikling til 
produktionsklart materiale. Din virksom-
hed får en elev med bredt kendskab til 
kommunikation og formidling og med 
kompetencer til at fremstille og publicere 
forskellige medieprodukter. Samtidig 
kan eleven - gennem valgfri speciale-
fag - specialisere sig yderligere inden 
for fx design og produktion, emballage, 
e-publicering eller kommunikation med 
lyd og video.

Hvor kan 
praktikken 
foregå?
Praktikuddan-
nelsen kan finde 
sted inden for 
alle områder med 
design til og frem-
stilling af trykte og 
digitale produkter. 

Sådan foregår 
uddannelsen

Uddannelsesmodel 

Lønsatser pr. måned 1. marts 2020-29. februar 2022

1. marts 2020 1. marts 2021 1. marts 2022

1. år 12.922 13.142 13.365

2. år 14.243 14.485 14.731

3. år 16.190 16.465 16.745

4. år 17.740 18.042 18.349


