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REFERAT FRA  

Møde i Grafisk UddannelsesUdvalg (nr. 78) 

13. juni 2019 kl. 10.00 til 12.00 

Afholdt hos HK 

 

Deltagere 

Uddannelsespolitisk chef Anders Mosumgaard, Grakom, formand 
Faglig sekretær Tina Holm Møller, HK Privat, næstformand 
Uddannelseskonsulent Caroline Høegh-Guldberg, Dansk Erhverv 
Direktør Hans Thomsen, Grakom 
Grafiker Maj-Britt Milsted, HK Privat 

Jørgen Bo Nielsen, IU 
 

 

Afbud 

Trykker Jens Søndergaard, HK Privat 
Direktør Thomas Rønnow, Danske Mediers Arbejdsgiverforening   
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København, den 6. juni 2019 

 JBN 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 

3. Meddelelser  

4. Uddannelserne – Status på bekendtgørelser/uddannelsesordninger 

5. Markedsføring - Skills 

6. Økonomi – Perioderegnskab 

7. Statistiske oplysninger – Tilgangstal 

8. Godkendte praktiksteder - Oversigter 

9. Ophævelser af aftaler – Oversigter 

10. Referater fra møder i lokale uddannelsesudvalg 

11. Evt. 

12. Mødeplan for 2019 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Ingen bemærkninger 

 

2. Godkendelse af referat fra udvalgets seneste møde (den  

Udvalgets seneste møde (nr. 77) blev af holdt den 21. marts 2019. 

Referatet er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet bemærkninger. 

 

Bilag  2-1 Referat fra møde 77 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

 

 

3. Meddelelser 

 Udvalgets formandskab 

 Udvalgets medlemmer 

 Sekretariatet 
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Årsmøde grafisk tekniker 

Der har været afholdt årsmøde for grafisk tekniker uddannelsen den 3. – 

4. juni. Mødet blev afholdt på RTS praktikcenter for mediegrafikere i Valby 

og var arrangeret af Tech College. Deltagerkredsen var uddannelsesledere 

og undervisere fra hhv. Tech College og Roskilde Tekniske skole samt 

sekretariat og formandskab. Ved mødet blev blandt mange emner drøftet: 

 Kommende udbud af grundforløb 2 for grafiske teknikerudd. på 

Roskilde TS, og herunder udstyr og lærerkræfter 

 Hvor bevæger grafisk tekniker uddannelsen sig hen. Afføder flexo- 

og skiltebranchen behov for ændringer i uddannelsen 

 Status på uddannelsesordning 

 Samarbejde mellem Tech College og Roskilde TS 

 

Anders Mosumgaard tilføjede, at det er opfattelsen at skolen (RTS) går 

positivt ind i opgaven med at udbyde GF2 forløb for grafisk tekniker 

uddannelsen. Der er således forventningen om at der investeres i udstyr 

og ansættes faglærer på området. Formandskabet understregede ved 

årsmødet vigtigheden af at der opbygges et fagligt miljø med en identitet 

der reelt afspejler grafisk tekniker-faget.  

 

Skuemestre 

Der afholdes skuemesterkonference 17. september hos Hansenberg i 

Kolding. Program mm tilsendes udvalget når dette foreligger. 

Der ændres praksis vedr. udbetaling af honorar således, at der fra 1. 

januar 2020 alene udbetales personligt honorar inkl. feriepenge. Enkelte 

skuemestre foretrækker at fremsende faktura fra egen virksomhed som 

pålægges moms, hvilket øger udvalgets omkostning med kr. 500, dette vil 

således ikke være en mulighed fra pr. ovennævnte dato. 

 

Censorkonferencen får deltagelse af alle censorer en eksaminator fra 

skolen samt formandskab og sekretariat – ca. 15 pers. 

 

Godkendelse af praktiksteder i Grønland og på Færøerne 

IU’s juridiske afdeling har gennemgået den procedure der hidtil har været 

anvendt over for praktiksteder i Grønland og på Færøerne og finder den i 

strid med gældende lovgivning. Vedlagte bilag 3-1 er kort notat der 

beskriver ny praksis og procedure for sager vedr. PIU (praktik i udlandet) 

og virksomheder på i Grønland og på Færøerne. 
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4. Uddannelserne 

Status på bekendtgørelsesændringer. 

Ændringsønsker er fremsendt til UVM pr. dec. 2018: 

 Mediegrafiker – Ændring i bekendtgørelsens §6 Afsluttende prøve. 

Justering og præcisering af beskrivelsen i den mundtlige prøves 

indhold. UVM har godkendt udvalgtes ændringsønske og henviser 

til en kommende uddybning i uddannelsesordningen.  

 Grafisk tekniker – Skærpelse af overgangskrav fra GF2 til 

hovedforløb. Krav til grundfagskompetencer udvides med krav om 

”engelsk” på F-niveau – Bestået. UVM har ingen bemærkninger 

hertil. Herudover beskrives en række nye fag (som i reelt er 

sammenskrivning af eksisterende) og endelig suppleres tre fag 

med valgmulighed for højere niveau uden at der ændres i 

målepinde. 

Beskrivelsesarbejdet er i proces i sekretariatet i samarbejde med skolerne 

og ministeriet. 

 

Nyudvikling - Mediegrafikeruddannelsen 

På baggrund af besigtigelser af virksomheder, der ønsker godkendelse til 

mediegrafikeruddannelsen, og på baggrund af input fra skolerne, tegner 

der sig et billede af, at mediegrafikerelever eksempelvis har behov for at 

arbejde mere med videoproduktion i uddannelsen.  

 

Skolerne drøftede forslag til nye valgfri specialefag på årsmødet for 

mediegrafikeruddannelsen i november 2018. Der er efterfølgende kommet 

en række input til det videre arbejde i form af foreløbige tanker om 2 

eventuelle nye valgfri specialefag.  

 

Interaktionsdesign 

Faget kunne indeholde følgende emner: Interaktionsdesign, 

animationsdesign, prototypedesign, storyboard, brugeroplevelse og 

brugervenlighed, UI/UIX. Eleven skal lære at tænke i interaktionsdesign, 

udvikle prototyper og storyboard. Interaktion mellem bruger og 

applikation kan være styret ud fra forskellige input som berøring, mus, 

stemmestyring eller andre former for input. Det udviklede design danner 

grundlaget for en fungerende prototype, som kan præsenteres for en evt. 

kunde og som senere kan udvikles til et egentligt produkt. Ideer til 

programmer som kunne understøtte processen: XD, MUSE, Animate, 

Sketch. 
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Videoproduktion  

Faget kunne indeholde følgende emner: Præ-produktion, idéudvikling, 

storyboard, journalistisk vinkel, fortællingen, optagelsen, efter-

bearbejdning.  

 

Valgfri specialefag kan det faglige udvalg umiddelbart udarbejde og 

tilkoble uddannelsen, og dette behøver således ikke at afvente en varsling 

gennem udviklingsredegørelsen som indsendes pr. okt/nov.  

 

Udvalgets formandskab og sekretariatet har drøftet en mulig udviklingsvej 

via tre udvalgte skoler, således at fagene med lidt held vil kunne være 

klar tidligt på efteråret. 

 

Der indkaldes tre skoler, Next, Hansenberg og Aarhus Tech til indledende 

møde efter sommerferien. Ved mødet deltager endvidere Carsten 

Vestergaard som deltog ved EGIN-konferencen med oplæg 

ominteraktionsdesign. 

5. Markedsføring – Kampagne - Skills 

Grafiske karriereveje 

Ved seneste møde besluttede udvalget at ikke at videreføre ”grafiske 

karriereveje” aktivt, hvilket er meddelt CompanYoung. Det blev samtidigt 

understreget, at der løbende er aktiviteter i forhold til godkendelse af 

praktikpladser fra udvalget, samt praktikpladsopsøgende aktiviteter fra 

skolerne, herunder igangværende AUB-projekter. 

Der resterer fortsat en drøftelse af hvordan det opsøgende arbejde kan 

øges og kvalificeres, og herunder om skolerne skal opfordres til at søge et 

fælles AUB-projekt. En lejlighed til det kan være 

skolekontaktudvalgsmøde ultimo august. 

 

Skills 

DM i Skills blev gennemført med god succes i dagene 4. til 6. april. 

Efterfølgen har udvalgets formandskab og sekretariatet afholdt 

evalueringsmøde med de udførende skoler. Selv om arrangementet som 

helhed var en succes kan der peges på ting som vi kan gøre bedre næste 

gang, som jo allerede i er 16. til 18. januar 2020 i Bella-Center, Kbh. Som 

foreløbige forbedringspunkter er: 

 Et mere ensartet helhedsindtryk så standene fremtræder som en 

samlet stand. Herunder mere ensartet præsentation af 

konkurrencedeltagerne. 
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 Bedre publikumsaktiviteter. 

 Bedre inddragelse af (næsten) alle skoler. 

 Mere opmærksomhed på sponsorater. 

 Bedre løsning omkring ”profiltøj”. 

 Mere tid til planlægning og alt det der følger med. 

 

Planlægning af næste års arrangement er påbegyndt, og der afholdes 

arbejdsmøde med tre skoler d. 18. juni. 

 

Ingen bemærkninger 

 

6. Økonomi – Årsregnskab 2018 og periodeopgørelse 2019 

Bilag 6-1 -  Årsregnskab for 2018 - Eftersendes 

Bilag 6-1 er periodeopgørelse 2019 - Eftersendes 

 

Årsrapport 2018 blev omdelt v mødet. Denne har desværre nogle mindre 

slå-/redaktionelle fejl som snarest rettes, hvorefter tilrettet version 

udsendes til udvalget. Udvalgets medlemmer har mulighed for at give 

bemærkninger til årsrapporten (til formanden Anders Mosumgaard) senest 

den 21. juni. 

Herefter vil årsregnskabet blive rundsendt til digital underskrift. 

 

Perioderegnskab blev omdelt, og der var i den forbindelse en mindre 

debat om form på regnskab, herunder sammenligning med budget. 

IU’s regnskaber inddrager svendeprøveregnskab anderledes end den 

praksis Grafisk Uddannelsesudvalg tidligere har anvendt. Det blev 

understreget, at det er vigtigt, at det fortsat er tydeligt, at 

svendeprøveøkonomien er en selvstændig del, som klart kan adskilles fra 

det øvrige regnskab. 

 

Der blev endvidere spurgt til om omorganiseringen af 

sekretariatsbetjeningen vil afføde lavere sekretariatsomkostninger. Anders 

Mosumgaard svarede, at det har været et af formålene med 

omlægningen. De lavere omkostninger vil først slå igennem fra 2020, og 

der forventes en væsentlig besparelse sammenholdt med tidligere.  

 

7. Statistiske oplysninger – Tilgangstal 

Bilag 7-1 er data trukket fra ”Datavarehuset for: 
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 Indgåede aftaler i fordelt på uddannelser, skoler og kvartaler 2017 

-19 

 Igangværende aftaler fordelt på uddannelser og skoler 

 Igangværende elever i SKP fordelt på uddannelser og skoler 

 Praktikpladssøgende med afsluttet GF2 fordelt på uddannelser, 

skoler, kvartaler og år 

Det skal bemærkes, at der pt. ikke er data nyere end februar 2019 

grundet FV 2019. 

 

Der var ønske om, at oversigten suppleres med angivelse af hvor stor en 

del af igangværende aftaler udgøres af SKP-aftaler for hver skole. 

Sekretariatet tilretter, og opdateret oversigt er bilagt dette notat. 

 

8. Godkendte praktiksteder 

Bilag 8-1 er oversigt over praktiksteder mediegrafiker godkendt siden 

seneste udvalgsmøde. 

 

Der er ikke godkendt praktiksteder for grafisk tekniker siden seneste 

udvalgsmøde. (nyeste godkendelse er udstedt 27. februar 2019) 

 

Det blev bemærket at der har været en enkelt godkendelse på GT-udd 

siden seneste udvalgsmøde. 

9. Ophævede uddannelsesaftaler 

Bilag 9-1 er oversigt over ophævede uddannelsesaftaler grafisk tekniker 

2018 og -19. 

Bilag 9-2 er oversigt over ophævede uddannelsesaftaler mediegrafiker 

2018 og -19. 

 

Ingen bemærkninger 

 

10. Referater fra møder i lokale uddannelsesudvalg 

Sekretariatet har ikke modtaget referater Bilag 10-1 er referater fra de 

seneste møder i lokale uddannelsesudvalg 

 

Ingen bemærkninger 

11. Eventuelt 
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12. Mødeplan 2019 

 5. september, afholdes i forb. m. medaljearrangement i Den 

gamle by i Aarhus - møde nr. 79 

 12. december, afholdes hos IU, Vesterbrogade 6D – møde nr. 80 

 

 

 


