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12 januar. 2020 

 

Referat fra 

Møde i Grafisk UddannelsesUdvalg (nr. 80) 

afhodt torsdag den 12. december 2019 kl. 10.00 til 12.00 

hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla 

mødelokale 

 

Deltagere: 

 Anders Mosumgaard, Grakom, formand 
 Tina Holm Møller, HK Privat, næstformand 
 Marianne Kragh, Dansk Erhverv 

 Maj-Britt Milsted, HK Privat 
 Niels W Petersen, HK Privat 
 Jørgen Bo Nielsen, IU 

 

Afbud fra: 
 

 Thomas Rønnow, Danske Mediers Arbejdsgiverforening 
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København, den 12. januar 2019 

 JBN 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 

3. Meddelelser – Revision af forretningsorden 

4. Uddannelserne – Status på udviklingsredegørelser 

5. Økonomi – Perioderegnskab okt. 2019 

6. Statistiske oplysninger – Tilgangstal 

7. Godkendte praktiksteder - Oversigter 

8. Ophævelser af aftaler – Oversigter 

9. Referater fra møder i lokale uddannelsesudvalg 

10. Evt. 

11. Møde- og årsplan for 2020 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger 

2. Godkendelse af referat fra udvalgets seneste møde  

Udvalgets seneste møde (nr. 79) blev afholdt den 5. sept. 2019. Referatet 

er tidligere udsendt, og der er ikke indkommet bemærkninger. 

 

Bilag  2-1 Referat fra møde 79 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger 

3. Meddelelser 

Udvalgets formandskab 

Udvalgets medlemmer 

Sekretariatet 

 

Censormøde 

Censorseminar blev gennemført den 17. september på Hansenberg. 

Seminaret blev indledt med oplæg om den nye sekretariatsbetjening, 

samt et oplæg fra skolen om erfaringer med ny svendeprøve på MG-udd. 

Efterfølgende havde censorerne lejlighed til at udveksle erfaringer. 
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Det overordnede, og positive, indtryk fra konferencen er, at censorerne 

vurderer at den nye svendeprøve på fungerer godt. Der er ønske om at 

censorerne forberedes ens uanset hvor i landet der skal censureres 

herunder, at de får tilsendt samme materiale ved hver eksamen. 

Censorerne tilkendegiver at de gerne deltager ved seminarer med fast 

frekvens, måske hvert andet år. 

 

Det blev tilføjet, at der er ønske om at det konkretiseres hvilken varighed 

”to dage” der omtales censorvejledningen reelt skal have. IU’s Team Jura 

skal i beg af 2020 læse såvel censovejledning, bekendtgørelse samt 

uddannelsesordning igennem mhp. at sikre konsekvens i materialet. 

 

Årsmøde MG-skoler 

Skolerne var samlet til årsmøde den 4.-5. december og ca. 30. personer. 

Programmet for mødet omfattede blandt andet drøftelser vedr. 

interaktionsdesign (se også dagsordenspkt. 4), konkretisering af 

grundforløbsprøven samt valgfri specialefag. 

 

Revision af forretningsorden 

Der er behov for at revidere udvalgets forretningsorden en smule. Dette 

som følge af, at Industriens Uddannelsers overordnede årsplan 

fastlægger, at budgetter for de enkelte udvalg skal være færdigbehandlet 

primo august måned.  

 

Bilag  3-1 Revideret forretningsorden 

Bilag  3-2 Gældende forretningsorden 

 

Opstart Grafisk tekniker 

Det blev oplyst, at skolerne forventer at starte grundforløb i januar 2020 

med 15 til 20 elever på TECHCOLLEGE og 10-12 elever i Roskilde. Aktuelt 

er der 7 elever tilmeldt i Roskilde. 

 

Endvidere blev det oplyst, at Mikkel Rouslund Tech College har fået ny 

funktion på skolen hvorfor der ansættes ny leder i Mikkels stilling  

4. Uddannelserne 

 

Nyudvikling – Mediegrafikeruddannelsen 

Ved tidligere møder har udvalget drøftet igangsætning af 

udviklingsarbejde vedr. indarbejdelse af temaet interaktionsdesign i 
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mediegrafikeruddannelsen. Formandskab og sekretariat har afholdt møde 

med Hansenberg, Aarhus Tech og Tech College. Efterfølgende har en lille 

arbejdsgruppe bestående af undervisere fra de tre skoler udarbejdet 

diskussionsoplæg til årsmødet for MG-skolerne primo december. Skolernes 

diskussionsoplæg blev præsenteret i forlængelse af mindre foredrag af 

Karsten Vestergaard, DMJX om interaktionsdesign.  

Det er formandskabs og sekretariats opfattelse, at skolerne bredt set er 

finder det helt relevant, at der skal arbejdes med interaktionsdesign 

gennem hele uddannelsen, og at det ikke nødvendigvis betyder at der skal 

udvikles nye fag. Det er dog også vurderingen, at der er brug for at 

udvalget udarbejder en form for vejledningsmateriale for at hjælpe 

skolerne i gang. Ved udvalgsmødet orienteres nærmere om erfaringerne 

fra årsmødet, samt om tanker for hvordan vi kan udvikle materiale. 

 

Ved forrige møde orienteredes om nyt fag videoproduktion. Faget er en 

omskrivning af allerede bestående fag, som er om- og nedskrevet i niveau 

og varighed. Faget er i høring på skolerne, og forventes tilkoblet 

umiddelbart herefter. 

 

Bedømmelsesformen i hovedforløbet 

Siden EUD-reformen i 2015 har det af bekendtgørelserne for 

mediegrafiker og grafisk tekniker fremgået, at eleverne for at få udstedt 

skolebevis (bevis for gennemført skoleuddannelse) skal have mindst 02 

som et gennemsnit af alle fag i hovedforløbet. Samtidig er 

bedømmelsesformen bestået/ikke bestået blevet indført på de valgfri 

specialefag.  

På baggrund af en henvendelse fra en skole, har vi forespurgt 

Undervisningsministeriet, om man kan udstede skolebevis, selvom et eller 

flere af de valgfri specialefag ikke er bestået, hvis eleven har mindst 02 

som gennemsnit af de karakterbedømte fag. Svaret fra ministeriet er, at 

alle fag der bedømmes efter kriteriet ”bestået/ikke bestået” skal være 

bestået.   

Ministeriet opfordrede i svaret samtidig det faglige udvalg til, at dette 

tydeligt skal fremgå af bekendtgørelsen.   

Der ønskes en drøftelse i udvalget af, hvilken bedømmelsesform der 

fremover ønskes på de valgfri specialefag, og hvilke kriterier der skal 

være opfyldt for at opnå skolebevis.  

Som det er nu, kan eleven i princippet dumpe i et obligatorisk fag, så 

længe der i gennemsnit opnås karakteren 02, men ikke dumpe i et valgfrit 

pecialefag. 
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Det blev beslutte at ændre i bekendtgørelsernes §6, således, at alle fag i 

hovedforløbet skal bestås. Sekretariatet vil forsøge at få denne 

formulering med allerede fra august 20, men da det ikke er meldt i forb. 

m. udviklingsredegørelsen er det usikkert om det kan lade sig gøre. 

 

5. Økonomi – Periodeopgørelse 2019 og budgetforslag 2020 

Perioderegnskab pr. juli ’19 for udvalgsadministration og 

svendeprøveadministration er vedlagt som bilag 5-1 

 

Taget til efteretning uden bemærkninger 

6. Statistiske oplysninger – Tilgangstal 

Bilag 6-1 er opgørelse vedr. indgåede aftaler, igangværende aftaler samt 

antal SKP-aftaler. Opgørelsesperioden er 2018 samt 1. til 3. kvt. 2019. 

 

Udvalget kommenterede de nye og aktuelle tilgangstal. Antallet af nye 

uddannelsesaftaler på begge uddannelser ser desværre ud til at være faldet 

i år, sammenlignet med 2018, selvom det tidligere på året så ganske positivt 

ud. Det er lidt overraskende, bl.a. fordi der er mange nye godkendelser som 

praktiksted. 
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7. Godkendte praktiksteder 

Bilag 7-1 er oversigt over godkendte praktikvirksomheder MG perioden 

aug. til dato.  

Bilag 7-2 er oversigt over godkendte praktikvirksomheder GT perioden 

aug. til dato. 

8. Ophævelser af uddannelsesaftaler 

Bilag 8-1 er oversigt over ophævede udd.aftaler MG. 

Bilag 8-2 er oversigt over ophævede udd.aftaler GT. 

9. Referater fra møder i lokale uddannelsesudvalg 

Bilag 9-1 er referater fra møder i lokale uddannelsesudvalg. 

10. Eventuelt 

Det blev besluttet, at udvalget fremover skal have fast punkt på 

dagsordenen vedr. efteruddannelse, da referencegruppen for medie og 

kommunikation under HAKL fra 1. januar 2021 formelt vil drøfte 

efteruddannelse på møderne i Grafisk Uddannelsesudvalg. Medlemmer af 

referencegruppen der ikke er medlem af udvalget, vil få tilsendt referat af 

mødepunktet om efteruddannelse. 

 

Der blev orienteret om en igangværende analyse i regi af HAKL vedr. 

efteruddannelsesbehov i den grafiske branche. 

11. Mødeplan 2019  

Møder fastlægges i henhold til nedenstående aktiviteter: 

 

Aktiviteter på årsplan: 

 Skills    Januar 

 Udvalgsmøde 13. marts – Grakom, Odense 

 Skolekontaktudvalgsmøde  Marts 

 Dimensionering af uddannelser April/maj 

 Udvalgsmøde 10. juni – HK, København 

 Budgetlægning  Juni 

 Årsmøde GT   August 

 Skolekontaktudvalgsmøde  August 

 Udvalgsmøde og medaljearrangement 3. september – Den 

Gamle By, Århus 

 Censorseminar(evt.)  September 

 Medaljearrangement  September 
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 Udviklingsredegørelse  Oktober 

 Revision af bekendtgørelser  Oktober 

 Udvalgsmøde 18. november – Ikke fastlagt 

 Revision af uddannelsesordninger December 

 Årsmøde MG   December 

 

Mødeplan for 2020 blev fastlagt således: 

10. marts HK 

8. juni Grakom 

3. september Den Gamle By Århus 

18. november Industriens Uddannelser 


