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Referat af Grafisk Uddannelsesudvalgs 70. møde den 14. december 2017 

 

Deltagere: Anders Mosumgaard, Hans Thomsen, Grakom, Tina Holm Møller, HK Privat, Ulla Jeppesen, HK it, 

medie & industri Hovedstaden samt Ulla Gorm Pedersen, sekretariatet. 

Afbud: Thomas Rønnow, DMA, Jens Søndergaard, HK Privat. 

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat 

Referatet af 69. møde afholdt den 26. oktober 2017 blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 2. Meddelelser 

Opfordring til professionalisering af informationsmateriale 

De faglige udvalg har modtaget en opfordring fra en ministeriel følgegruppe om at forholde sig til eget in-

formationsmateriale og eventuelt udarbejde nyt materiale til virksomhederne om muligheder og fordele 

ved at være praktikvirksomhed. Vores materiale indgik tidligt i følgegruppens arbejde og er blevet fremhæ-

vet som eksempel på et egnet materiale. Skolerne gør brug af materialet til både virksomheder og elever og 

i forbindelse med Åbent Hus-arrangementer, uddannelsesmesser mv. 

 

Skolekontaktudvalgsmøde 

Skolekontaktudvalgsmødet med gensidig orientering og status på uddannelserne blev afholdt den 7. no-

vember. Blandt andet orienterede Next om skolens ansøgning om dispensation til at etablere forsøg med 

grundforløb 2 på tværs af fotograf- og mediegrafikeruddannelsen fra 1. august 2018. Ansøgningen er som 

led i ministerens oplæg til forsøg inden for eud inden for en nærmere fastsat ramme af temaer og er ifølge 

skolen begrundet i efterspørgsel i branchen af billedbehandlerkompetencer. REU modtager ansøgningerne 

og har besluttet, at udvalgene skal høres, inden der træffes afgørelse. Ministeren har meldt ud, at hun træf-

fer beslutning inden udgangen af januar. Nexts ansøgning vedlægges referatet.  

 

Som understøttelse af kampagnen blev der aftalt adgang for skolerne til kampagnens Facebookside med 

mulighed for at lægge opslag ind med aktuelle begivenheder mv. Adgangen er tildelt skolerne via aftale 

med CompanYoung og med Tina Holm Møller som redaktør.  

 

Grafisk teknikeruddannelsen 

Undervisningsministeren har udpeget 36 erhvervsuddannelser som fordelsuddannelse i 2018, heriblandt 

grafisk teknikeruddannelsen. Fordelsuddannelser er uddannelser, hvor der især kommer til at mangle fag-

lærte i fremtiden, og der skabes en særlig synlighed som fordelsuddannelse. Endvidere kan arbejdsgivere, 

der tegner uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelserne, opnå en ekstra økonomisk bonus.  

 

Der er modtaget svar fra ledelsen af praktikcentret på Tech College om de uddannelsesmæssige forhold 

efter den forestående udflytning fra Øster Uttrupvej, tilgangen til skolepraktik samt varetagelse af det op-

søgende arbejde. Ud fra vores tilsynsforpligtelse i forhold til kvaliteten i SKP har formandskabet bedt prak-

tikcentret om en opfølgning, når et nyt mediegrafisk lokalefællesskab er etableret og en instruktør er ansat.  

 

Der blev afholdt årsmøde den 2. november hos Centrum – grafisk færdiggørelse i Randers med engagement 

og god repræsentation fra skolen såvel som LUU. Blandt emnerne var kampagnen, virksomhederne og 
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branchen som aktive medspillere i udfordringen som landsskole og brancheskole samt evaluering af hoved-

forløbet og et leverandørindslag.  

 

Referatet vedlægges bilag med elevevaluering af valgfri specialefag med udlagt undervisning til flexovirk-

somheder. Skolen oplever stigende interesse fra denne del af branchen, både emballage- og etiketvirksom-

heder, og der indgås aftaler inden for begge specialområder. Der har været lignende kontakt omkring fær-

diggørelse fra skolens side, uden at det lod sig gøre.  

 

Mediegrafikeruddannelsen 

Uddannelsesordningen med ændringer i bundne og valgfri specialefag samt model for den nye svende-

prøve er sendt i høring på skolerne med frist den 18. november. Høringen er med henblik på ikrafttræden 

1. januar 2018.  

 

Der blev afholdt årsmøde den 30. november-1. december med Aarhus Tech som værtsskole. Årsmødets 

tema var innovation belyst gennem et faciliteret forløb med udgangspunkt i 4. hovedforløb samt virksom-

hedsbesøg efterfulgt af drøftelse af RKV-erfaringer, HF4, evaluering af hovedforløbsvejledninger samt faget 

Kommunikation og formidling. Der opstod en god dynamik, og lærerne havde lyst til at arbejde med uddan-

nelsen.  

 

Udvalget og det lokale LUU er blevet orienteret af Tech College om en elevklage fra et hold mediegrafikere-

lever på 2. hovedforløb. Klagen er håndteret af skolen og behandles på et kommende LUU møde i februar. 

 

Forberedelse af DM 2018 

Herningsholm Erhvervsskole er værtsskole for næste års DM og samarbejder med Aarhus Tech om opgaven 

med assistance fra SDE. Aarhus Tech har udarbejdet et koncept for live streaming fra DM, også som indhold 

til kampagnens Facebook. Kampagnen vil naturligt indgå i standens aktiviteter og budskaber blandt andet 

gennem visitkort, roll ups og hyring af elever som kommende Facebook ambassadører. Der er udtaget 3 

grafisk teknikerelever og 6 mediegrafikerelever til konkurrencerne, desuden deltager en større gruppe af 

SKP-elever fra Tech College, Herningsholm Erhvervsskole og Aarhus Tech med ansvar for publikumsaktivite-

ter. 

 

Udvalgsmedlemmer har som tidligere mulighed for at være tilstede ved åbningen eller undervejs. Sekretari-

atet sender program og praktiske oplysninger til udvalget i starten af januar.  

 

De faglige udvalg er blevet spurgt til en liste over DISCO-koder (arbejdsfunktionskoder) til brug for admini-

strationen af praktikpladsafhængigt AUB. Med forbehold for uklarhed om hvad der skal svares på og med 

forbehold for, at vi ikke mener at kunne kvalificere en række faktuelle oplysninger fra Danmarks Statistik, 

besluttede udvalget at afgive følgende kommentar: DISCO-koden (grafisk arbejde) indeholder en bred un-

dergruppe af arbejdsfunktionskoder, for eksempel ufaglærte bogbinderiassistenter og trykkeriarbejdere til 

specialiserede faglærte inden for tryk og prepressarbejde i meget forskellige virksomhedstyper. Antallet 

med faglært baggrund vil for nogle af disse undergrupper være under 50 % og andre over. 
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Hans Thomsen fortalte om en grundig gennemgang af Trepartsaftalen på et møde i skolens praktikcenter-

udvalgsmøde.  

 

Pkt. 3. Udvalgets markedsføringsindsats 

Bilaget med de overordnede kampagnetal kommenteret af CompanYoung blev gennemgået. På grafisk tek-

nikeruddannelsens årsmøde var der interesse for at engagere sig og gøre kampagnen til del af egen mar-

kedsføring. Sekretariatet har sammen med CompanYoung afholdt møde med teamet og uddannelseslede-

ren for en konkretisering af forslagene, så skolen får hjælp til at skabe synlighed omkring uddannelsen over 

for virksomheder og potentielle ansøgere. Skolen har fået administratoradgang til kampagnens Facebook 

med henblik på opslag med aktuelle begivenheder, små film mv. 

 

Sekretariatet blev opfordret til at undersøge muligheden for tilsvarende møder med udvalgte mediegrafi-

kerskoler. Udvalget skal senere tage stilling til, hvad der skal ske efter udløb af medieplanen ved udgangen 

af juni 2018. Der skal forinden være en evaluering af de foreløbige resultater i foråret.  

 

Pkt. 4. Tilgangen til uddannelserne og skolepraktik med supplerende materiale 

Tilgangstallene for uddannelser og skolepraktik opgjort pr. 30. november 2017 viser for begge uddannelser 

en væsentlig tilbagegang sammenlignet med sidste år. Skolerne har i forskellige sammenhænge kommet 

med tilkendegivelser om en stigning i indgåelse af uddannelser og taler om flere kvalificerede ansøgere.  

 

Pkt. 5. Sagslister for godkendelser og ophævelser  

Sagslister for oktober – november 2017 blev taget til efterretning.  

 

Pkt. 6. Referater fra de lokale uddannelsesudvalg 

Der er ingen referater modtaget i perioden. 

 

Pkt. 7. Efteruddannelse 

Der er bekymring for konsekvenserne for det grafiske område af trepartsaftalens aktivitetsmål. Aktivitetsni-

veauet er bekymrende i forhold til 3-års fristen for bortfald af mål uden aktivitet, og der er i alt fokus på 

102 ud af 115 mål i forhold til lavt aktivitetsniveau. HAKL M&K har besluttet for hver FKB at iværksætte en 

analyse af ændringsbehovene og af hvilket aktivitetsniveau der skal til for at opretholde målet.  

 

Pkt. 8. Forslag til mødedatoer i 2018 

Udvalget afholder møder følgende datoer det kommende år:   

Torsdag den 1. marts 

Tirsdag den 24. april (mødestart kl. 12.00) 

Torsdag den 21. juni  

Torsdag den 30. august (medaljearrangement i Danmarks Mediemuseum, Odense) 

Torsdag den 25. oktober  

Torsdag den 13. december 

 

Forårets møder planlægges afholdt på skolerne. Sekretariatet lægger mødedatoerne i Outlook, når afta-

lerne med skolerne og mødestedet er aftalt. 
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Pkt. 9. Eventuelt 

Ulla Jeppesen genopstiller ikke som formand for HK It, medie og Industri Hovedstaden og udtræder af ud-

valget ved udgangen af marts. 

 

Den 21. december 2017  

 


