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VELKOMMEN TIL DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG
Grafisk Uddannelsesudvalg glæder sig over, at du har sagt ja til at engagere dig i arbejdet med
erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne inden for det grafiske område.
Via din faglige viden og branchekendskab kan du bidrage med idéer og inspiration til skolens arbejde
med erhvervs- og efteruddannelse inden for det grafiske område og være med til at sikre dialogen
mellem det lokale erhvervsliv og skolen.
I denne vejledning findes information om, hvilken rolle du som organisationsudpeget medlem af et
lokalt uddannelsesudvalg forventes at spille, hvilke lovmæssige rammer du arbejder under, og hvilke
øvrige samarbejdspartnere det lokale uddannelsesudvalg har. Vejledningen er tænkt som inspiration til,
hvordan et lokalt uddannelsesudvalg i praksis kan finde en god arbejdsrytme.

HVAD ER ET LOKALT
UDDANNELSESUDVALG
Et lokalt uddannelsesudvalg, i daglig tale ofte
kaldet LUU, samarbejder med en erhvervsskole
og lokale arbejdsmarkedscentre om erhvervsog arbejdsmarkedsuddannelser.
Et LUU består af organisationsudpegede
repræsentanter for et eller flere erhvervsuddannelsesområder og skolens repræsentanter, der
er tilforordnet udvalget.
Skolen udpeger en repræsentant for skolens
ledelse, en repræsentant for skolens lærere og
en elevrepræsentant. Som tilforordnede skal
skolens repræsentanter lytte og bidrage med
deres viden, men kan ikke træffe beslutninger
eller stemme. Det er kun udvalgets medlemmer,
der har stemmeret og kan træffe endelige
beslutninger. Skolen har sekretariatsfunktion
for udvalget. De organisationsudpegede medlemmer skal udgøre et flertal, og arbejdsgivere
og arbejdstagere skal være ligeligt repræsenteret i udvalget.
Det lokale uddannelsesudvalg har to væsentlige opgaver, der er knyttet tæt sammen:
• Erhvervsuddannelserne (EUD) og
• Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).
Det LUU, du er udpeget som medlem af, har
rådgivende funktion i forhold til skoler, der

udbyder erhvervsuddannelserne til grafisk
tekniker og mediegrafiker samt arbejdsmarkedsuddannelser inden for området.
LUU’s opgaver er fastsat i erhvervsuddannelseslovens § 41:
“Lokale uddannelsesudvalg rådgiver skolen i
spørgsmål, der vedrører de uddannelser, der er
omfattet af udvalgets virksomhedsområde, og
virker for samarbejdet mellem skolen og det
lokale arbejdsmarked.” Herunder arbejder for
at skaffe flere praktikpladser.
Vil du vide mere om regelgrundlaget for LUU’s
virke og om uddannelserne, er der henvisninger
bagerst i vejledningen.
„De faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg skal [...] virke for, at der tilvejebringes det
antal praktikpladser, som der er behov for ud fra
en vurdering af elvernes udannelsesønsker og de
forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder,
og for, at udbuddet af praktikpladser bliver
alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling.”

Udvalgets arbejde kan dog udføres på mange
forskellige måder, og indsatsområderne kan du
være med til at bestemme.

Velkommen og god fornøjelse med arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg!
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DET LOKALE UDDANNELSESUDVALGS OPGAVER

Fokuspunkter
Eksempler på det lokale
uddannelsesudvalgs indsatsområder:

EUD
Inden for EUD-området handler arbejdet om
at skabe praktikpladser og styrke samarbejdet
mellem det lokale erhvervsliv og skolen. Desuden
om kvalitetssikring af uddannelserne. Udvalget
skal medvirke til, at uddannelsen lever op til de
krav, Undervisningsministeriet har fastsat, så det
faglige indhold i uddannelserne er i overensstemmelse med reglerne og den faglige udvikling på
området.
I praksis betyder det f.eks., at skolens lokale undervisningsplan skal fastsættes i samarbejde
med LUU, og at udvalget kan indstille valgfag
af lokal betydning. Skolen skal desuden tilrettelægge skolepraktikken i samarbejde med LUU.

AMU
Inden for AMU-området handler arbejdet om
skolens muligheder for at tilbyde efteruddannelse og kompetenceudvikling af virksomhedernes medarbejdere.
LUU er med til at bestemme, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser der udbydes. Således er
det lokale uddannelsesudvalg med til at sikre,
at lokalområdets virksomheder og medarbejdere får de bedst mulige uddannelsesforhold.
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•
•

Forslag til mødeafholdelse
Skolen og det lokale uddannelsesudvalg
aftaler typisk 4-6 møder om året. Det er
en god idé at fastsætte mødedatoer for
et år ad gangen.
Det kan også være praktisk at lave
et årshjul, hvor de opgaver, udvalget
ønsker at prioritere, skrives ind. Så ved
både skole og de enkelte medlemmer,
hvornår møderne holdes og hvornår
hvilke temaer er i fokus.
Skolen har sekretariatsfunktion i forhold til møderne, f.eks. ved udsendelse
af dagsorden og referatskrivning. Et
typisk forløb kan være, at skolen 14
dage før et møde sender indkaldelse
med dagsorden og eventuelt materiale.
Til mødet tager skolens repræsentant
referat, som efterfølgende sendes til
godkendelse blandt udvalgets medlemmer. Et årshjul eller lignende giver
overblik over udvalgets arbejde og
sikrer en vis kontinuitet i arbejdet.

•
•
•
•

Arrangere virksomhedsbesøg, hvor 		
virksomheder og elever møder hinanden.
Foreslå oplægsholdere, der kommer på
besøg på skolen og fortæller om
den nyeste udvikling inden for branchen.
Danne netværk og skabe kontakten
mellem skolen og det lokale
erhvervsliv.
Have en dialog med skolen om den 		
nyeste teknologiske udvikling inden for 		
branchen.
Formidle arbejdspladsens synspunkter.
Spørge til skolens indsatsområder og
profilering. I samarbejde med skolen søge
AUB-midler til arbejdet med at skaffe 		
praktikpladser.

Ovenstående er blot eksempler.
Som medlem er man i høj grad med til at
præge arbejdet i udvalget og bestemme hvilke
temaer, der tages op.

Opsøgende arbejde

Marts

Status
Kvoteoptagelsen

Efterårskurser og
udbuddet af valgfri
specialefag.
Evaluering af
kvoteoptaget

Maj

Svendeprøven

Det opsøgende
arbejde og praktikpladssituationen.

Efterårskurser
Skole- og virksomhedsrelationer

September

Uddannelsernes
kvalitet

Det nye grundforløb
Forårskurser og
udbuddet af valgfri
specialefag.

Virksomhedsundersøgelse
Principper for
kvoteoptaget

November

Årshjul og evaluering
af mødestruktur.
Forårskurser
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ØVRIGE AKTØRER PÅ
UDDANNELSESOMRÅDET
Øvrige aktører inden for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, som kan være nyttige at
have kendskab til:

Grafisk Uddannelsesudvalg
Grafisk Uddannelsesudvalg er det faglige
udvalg for uddannelserne til grafisk tekniker
og mediegrafiker. Grafisk Uddannelsesudvalg
består af organisationsudpegede medlemmer
fra arbejdstager- og arbejdsgiversiden fra den
grafiske branche, herunder Grakom, HK, Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk
Erhverv. Udvalget holder møder 4 gange om
året.
Udvalget arbejder løbende med at sikre
kvaliteten af uddannelsen i samarbejde med
skolerne, inspirere til praktikpladsskabende
aktiviteter med mere.
Grafisk Uddannelsessekretariat er sekretariat
for udvalget.

Undervisningsministeriet
Erhvervsuddannelserne bliver til i et samarbejde mellem ministeriet og de faglige udvalg
for uddannelserne. Ministeriet udarbejder
rammerne for erhvervsuddannelserne efter
indstilling fra de faglige udvalg og Rådet for
de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU).
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Rådet for de Grundlæggende
Erhvervsrettede Uddannelser (REU)
Undervisningsministeriet har nedsat Rådet for
de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU). Rådet rådgiver ministeriet om
udviklingen på erhvervsuddannelsesområdet
og kan foreslå oprettelse og nedlæggelse af
uddannelser med mere.

Andre
Tvistighedsnævnet behandler sager om uoverensstemmelser mellem virksomheder og elever.
Ankenævnet behandler klager over det faglige
udvalgs afgørelse om godkendelser.

HENVISNINGER, HVIS DU
ØNSKER AT VIDE MERE
Grafisk Uddannelsesudvalgs hjemmeside
www.grafiske-uddannelser.dk indeholder
praktiske oplysninger om uddannelserne,
ansøgningsskema til at blive godkendt som
uddannelsessted, blanketter til uddannelsesaftaler, information om svendeprøver, en oversigt
over skoler, der udbyder uddannelserne med
mere.

Følgende skole udbyder erhvervsuddannelsen grafisk tekniker:
Tech College Aalborg, Øster Uttrupvej 1, 9000
Aalborg, www.techcollege.dk.

Læs mere om råd og nævn på ministeriets
hjemmeside.

HAKL

Efteruddannelsesudvalget
for Handel, Administration,
Kommunikation og
Ledelse. HAKL udvikler
arbejdsmarkedsuddannelser bl.a. for den grafiske
branche.
På www.haklnet.dk findes
yderligere information og
inspiration til arbejdet i de
lokale uddannelsesudvalg.

Følgende skoler udbyder erhvervsuddannelsen mediegrafiker:
Next Uddannelse København, Rebslagervej 11,
2400 København, www.nextkbh.dk
Roskilde Tekniske Skole, Pulsen 8, 4000 Roskilde, www.rts.dk.
Syddansk Erhvervsskole, Munkebjergvej 130,
5230 Odense M, www.sde.dk.
HANSENBERG, Skovvangen 28, 6000 Kolding, www.hansenberg.dk.
Aarhus Tech, Halmstadgade 6, 8200 Aarhus N,
www.aarhustech.dk.
Herningsholm, Lillelundvej 21, 7400 Herning,
www.herningsholm.dk.
Tech College Aalborg, Øster Uttrupvej 1, 9000
Aalborg, www.techcollege.dk.

Undervisningsministeriet

www.uvm.dk indeholder publikationer og artikler om den nyeste
udvikling på erhvervsuddannelsesområdet samt fakta, regler
og lovgivning.
Særligt erhvervsuddannelsesloven og hovedbekendtgørelsen
er gode at kende til, da de
er grundlæggende for hele
erhvervsuddannelsesområdet.

Arbejdsgivernes Uddannel- Danmarks undervisningssesbidrag (AUB)
portal
www.atp.dk se under ’Erhverv’.
AUB udbetaler refusion til
virksomhederne, når eleven er
på skoleophold mm. Det er også
her, at ansøgningsskema om
projektmidler til praktikpladsskabende arbejde findes.

Praktikpladsen

www.praktikpladsen.dk er et
internetmødested, hvor potentielle elever og virksomheder
kan finde hinanden.

Efteruddannelse.dk

www.efterudannelse.dk er en
www.emu.dk indeholder nyheder landsdækkende tilmeldingsom erhvervsuddannelsesomog ansøgrådet, undervisningsmateriale
ningsportal for erhvervsrettet
inden for forskellige fagomvoksen- og efteruddannelser,
råder, inspiration til arbejdet
herunder AMU-uddannelser.
omkring erhvervsuddannelser og På portalen kan virksomhedmeget mere.
er og kursister finde kurser,
foretage tilmeldinger
Uddannelsesguiden
mm.
www.ug.dk giver et godt overblik over alle uddannelser i det
danske uddannelsessystem.
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GRAFISK UDDANNELSESUDVALG
Vesterbrogade 6 D 4. sal, 1620 København V
Tlf. 33 11 45 11, www.grafiske-uddannelser.dk
Produceret i samarbejde med mediegrafisk skolepraktik
Tech College

