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26. september 2019 

 

Referat fra  

Møde i Grafisk UddannelsesUdvalg (nr. 79) 

Afholdt d. 5. september 2019 kl. 10.00 til 12.00 

i ”Den gamle by”, Viborgvej 2, Århus C 

 

Deltagere 

Uddannelsespolitisk chef Anders Mosumgaard, Grakom, formand 
Faglig sekretær Tina Holm Møller, HK Privat, næstformand 
Uddannelseskonsulent Marianne Kragh, Dansk Erhverv 
Direktør Hans Thomsen, Grakom  
Jørgen Bo Nielsen, IU 

 

Afbud 

Grafiker Maj-Britt Milsted, HK Privat 
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. Økonomi – Perioderegnskab 

6. Statistiske oplysninger – Tilgangstal 

7. Godkendte praktiksteder - Oversigter 

8. Ophævelser af aftaler – Oversigter 

9. Referater fra møder i lokale uddannelsesudvalg 

10. Evt. 

11. Mødeplan for 2019 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger 

2. Godkendelse af referat fra udvalgets seneste møde  

Udvalgets seneste møde (nr. 78) blev afholdt den 13. juni 2019. Referatet 

er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet bemærkninger. 

 

Bilag  2-1 Referat fra møde 78 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

3. Meddelelser 

 Udvalgets formandskab 

 Udvalgets medlemmer 

 Sekretariatet 

 

 

Skolekontaktudvalgsmøde 

Der afholdes skolekontaktudvalgsmøde den 27. august på Roskilde 

Tekniske Skole. Deltagerkredsen er uddannelsesledere fra alle de 

godkendte skoler. 
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Resume fra skolekontaktudvalgsmødet er vedlagt dette referat som bilag. 

Censorkonference 

Censorkonference afholdes den 17. september på Hansenberg. 

 

Fordelsuddannelser 

AM orienterede om ministeriets høring af de faglige udvalg vedr. ønsker 

om optagelse af grafisk teknikeruddannelsen på listen over 

fordelsuddannelser, positivlisten. Uddannelsen har tidligere været på 

positivlisten, men det var skolens vurdering allerede i 2018, at det ingen 

positiv effekt har, hvorfor den blev taget af i 2019. Vurderingen er fortsat 

den samme, og udvalget besluttede at fastholde, at uddannelsen ikke skal 

på positivlisten.  

 

4. Uddannelserne 

 

Nyudvikling – Mediegrafikeruddannelsen 

Ved seneste møde drøftede udvalget igangsættelse af udvikling inden for 

interaktionsdesign og videoproduktion. 

Efterfølgende har formandskab og sekretariat afhold møde med skolerne 

Next, Hansenberg og Aarhus Tech samt Carsten Vestergaard. Efter mødet 

konkluderes således: 

 Interaktionsdesign – Kompetencemålene i bekendtgørelsen samt 

de tilknyttede fag vurderes at være beskrevet så tilpas bredt at 

der inde for rammerne af disse kan undervises i 

interaktionsdesign. Ved kommende årsmøde i dec. hvor alle skoler 

deltager med ledere og undervisere skal emnet behandles. 

 Videoproduktion – Der kan umiddelbart udvikles nyt fag som i 

første omgang kan tilbydes som valgfrit specialefag. Faget 

udvikles på baggrund af eksisterende fag på fotografuddannelsen 

(vedlagt som bilag 4-1) som tilrettes. Faget vil så umiddelbart 

kunne tilkobles uddannelsen efter en formel høring hos skolerne. 

 

Formandskab og sekretariat af holder arbejdsmøde med skolerne Hansenberg og 

Tech College den 2. okt. Ved mødet skal udarbejdes oplæg til drøftelse ved MG-

årsmøde i december. 

5. Økonomi – Periodeopgørelse 2019 og budgetforslag 2020 

Perioderegnskab pr. juli ’19 for udvalgsadministration og 

svendeprøveadministration er vedlagt som bilag 5-1 
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Udvalget tog periodeopgørelsen til efterretning 

 

Budgetforslag for 2020 er vedlagt som bilag 5-2 

 

Udvalget godkendte budgetforslaget for 2020 

 

6. Statistiske oplysninger – Tilgangstal 

Der er ikke offentliggjort tilgangstal siden seneste udvalgsmøde  

 

Vedlagt som bilag til dette referat. 

 

7. Godkendte praktiksteder 

Oversigter over praktiksteder godkendt siden seneste udvalgsmøde. 

Bilag 7-1 Mediegrafiker 

Bilag 7-2 Grafisk tekniker 

Ingen bemærkninger. 

8. Ophævede uddannelsesaftaler 

Bilag 8-1 er oversigt over ophævede uddannelsesaftaler grafisk tekniker 

siden seneste udvalgsmøde 

Bilag 8-2 er oversigt over ophævede uddannelsesaftaler mediegrafiker 

siden seneste udvalgsmøde 

Ingen bemærkninger. 

 

9. Referater fra møder i lokale uddannelsesudvalg 

Bilag 9-1 er referater fra de seneste møder i lokale uddannelsesudvalg 

Ingen bemærkninger. 

 

10. Eventuelt 

Hans Thomsen udtræder af udvalget, og udvalgets formand takkede Hans 

for mange års engageret indsats i udvalgsarbejdet. 

11. Mødeplan 2019 

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

 

Referat 

Jørgen Bo Nielsen 


