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Referat af Grafisk Uddannelsesudvalgs 65. møde den 23. februar 2017 

 

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

medie & industri Hovedstaden, Nina Caroline Jacobsen, Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Ulla Gorm 

Pedersen, sekretariatet. 

Afbud: Olaf Christensen, HK Privat. 

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat 

Referatet af 64. møde afholdt den 15. december 2016 blev godkendt uden bemærkninger.  

 

Pkt. 2. Meddelelser 

Status på trepartsaftalen  

Udkast til lovforslag i forlængelse af trepartsaftalen (praktikpladsafhængigt bidrag til AUB, dimensionering 

mv.) blev lagt på høringsportalen den 3. februar med frist for høringssvar den 21. februar 2017. Indholds-

mæssigt svarer lovforslaget til den tekniske arbejdsgruppes rapport med modelparameter mv., mens de 

endelige beregninger til brug for dimensionering af uddannelser foretages senere på baggrund af opdate-

rede data. Der afventes fortsat høring af de faglige udvalg om bilag H, som er fejlbehæftet for de grafiske 

uddannelsers vedkommende.  

 

EUV-udfordringer og problemstillinger 

De faglige udvalg blev i starten af året anmodet om at fremsende input til REU vedrørende udfordringer og 

problemstillinger omkring EUV med frist 17. januar 2017. REU har drøftet euv-reglerne på baggrund af de 

faglige udvalgs input og konkluderer, at der er behov for ændring af reglerne. Undervisningsministeriets 

vejledning til euv-reglerne, Erhvervsuddannelse for voksne (euv) er opdateret januar 2017. 

 

Fælles skabelon for grundforløbsprøven for mediegrafikeruddannelsen 

Udvalget blev på seneste udvalgsmøde orienteret om skolernes arbejde med en fælles skabelon for grund-

forløbsprøven og modtog i forlængelse heraf resultatet af arbejdsgruppens arbejde. Prøven er beskrevet 

inden for den fælles skabelon med eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskrite-

rier. Grundforløbsprøven er på nuværende tidspunkt afholdt på fem skoler, og næste initiativ er at samle 

arbejdsgruppen til evaluering af grundforløbsprøven. 

 

Afrapportering af AUB-projektet Flere grafisk teknikerelever på landkortet 

AUB-projektet er afsluttet med en formel rapport med revisorpåtegning til AUB. AUB har meddelt, at rap-

porten er godkendt. Sekretariatet har desuden udarbejdet en uddybende rapport med sammenfatning af 

projektets resultater samt beskrivelse af formålet, projektmodel og metode. Rapporten er tilgængelig un-

der på hjemmesiden http://www.grafiske-uddannelser.dk/. 

 

Anders Mosumgaard fremhævede projektets kvaliteter med dets anvendelsesmuligheder både i det videre 

arbejde og i forhold til indsigten i branchen. 

 

 

 

http://www.grafiske-uddannelser.dk/media/1314/vejledning-euv-pjece-januar-2017.pdf
http://www.grafiske-uddannelser.dk/
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DM i Skills 2017 

Udvalget deltog i åbningen af årets DM i Skills og medvirkede ved starten på de 3 dages konkurrencer og 

præsentationsaktiviteter i Gigantium. Standens professionelle udtryk og indretning understøttede vores 

koncept med integration af konkurrence, præsentation og vejledning, så standen virkede imødekommende 

og spændende for publikum. I forhold til konkurrencekoncept og opgaver synes erfaringerne også at være 

gode.  

 

Evalueringen af deltagelsen i år og næste års deltagelse og samarbejde tages op med skolerne på næste 

skolekontaktudvalgsmøde. Arbejdsgrupperne og de deltagende lærere er blevet bedt om at svare på en 

evaluering af årets deltagelse. Blandt andet ønskes en tydeliggørelse for publikum af konkurrenceopgaver-

nes indhold.  

 

Traceundersøgelse på mediegrafikeruddannelsen 

Sekretariatet har indhentet tilbud på udførelse af en traceundersøgelse til belysning af, hvor går de uddan-

nede mediegrafikere går hen. Der er modtaget tilbud fra A&B Analyse, Højbjerre Brauer Schultz samt Tek-

nologisk Institut, hvor de to sidstnævnte baserer deres undersøgelse på registerdata fra Danmarks Statistik. 

Registerdata giver adgang til alle oplysninger på individniveau som oplysninger om beskæftigelse, ledighed, 

videreuddannelse, jobfunktioner mv. Formandskabet og sekretariatet mødes fredag 24. februar for at 

vælge leverandør og afklare finansieringen af undersøgelsen, der får et omfang udover den forrige under-

søgelse. Udvalget præsenteres for et oplæg til forløb og økonomi forud for igangsættelse. 

 

Årsmøde mediegrafikeruddannelsen 

Der blev afholdt årsmøde den 8.-9. februar på Roskilde Tekniske Skole med stor tilslutning og deltagelse fra 

alle skoler. Temaerne var branding og kommunikation formidlet gennem oplæg fra Jesper Clement, CBS og 

Embacollage samt pædagogiske vinkler på både talentarbejde og udvikling af digitale undervisningsforløb 

og undervisningsmaterialer. Programmet indeholdt derudover præsentation af den fælles skabelon for 

grundforløbsprøven samt status på trepartsaftalen. 

 

Det er godt at mødes i dette forum og positivt, at så talstærkt et felt mødte op, også på ledelsesside. Der 

var spændende oplæg, udviklingssnak og gode samtaler i pauser. Den aktuelle situation på uddannelsen 

fylder meget, og udvalget supplerede med den viden vi har. 

 

Udvalgets trykte informationsmateriale 

Ministeriet har i forbindelse med gennemgangen af udviklingsredegørelsen set, at udvalget har fået udar-

bejdet et nyt virksomhedsrettet materiale og har bedt om eksemplarer af materialet. I forbindelse med et 

initiativ i trepartsaftalen, der vedrører skabelsen af ”et fælles koncept og materiale for praktikcentrenes 

praktikpladsopsøgende indsats”, er ministeriet i behovsafdækningsfasen og forsøger at skabe et overblik 

over, hvad der i forvejen eksisterer af materiale, og hvad der fra central side kan udarbejdes for at tilføre 

merværdi til sektoren.  
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Pkt. 3. Udvalgets markedsføringsindsats 

Organisationerne har godkendt en ansøgning om finansiering i fondene til en digital indsats på baggrund af 

oplægget fra CompanYoung og uddannelsernes aktuelle situation. Styregruppens næste møde med Compa-

nYoung omfatter en konkretisering af oplægget ud fra indsatsens overordnede mål og vil dermed være en 

igangsættelse af projektet. 

 

Pkt. 4.  Årsrapport 2016 med årsplan for 2017 

Udvalget tog årsrapporten og sekretariatets årsplan for det kommende år til efterretning og udtrykte ros 

for arbejdet.  

 

Pkt. 5. Tilgangen til uddannelserne og skolepraktik med supplerende materiale 

Tilgangstallene for uddannelser og skolepraktik opgjort pr. januar måned 2017 samt opgørelse over igang-

værende skolepraktikelever pr. 4. kvartal 2016 blev taget til efterretning.  

 

Pkt. 6. Sagslister for godkendelser og ophævelser  

Sagslister for januar 2017 blev taget til efterretning.  

 

Pkt. 7. Referater fra de lokale uddannelsesudvalg 

Referater af møder i de lokale uddannelsesudvalg blev taget til efterretning.  

 

Pkt. 8. Efteruddannelse 

Intet.  

 

Pkt. 9. Eventuelt 

En oversigt over % fordeling af karakteren 12, fordeling på medaljer samt karaktergennemsnit ved svende-

prøven i perioden 2015-2016 blev taget til efterretning. 

 

Grundet anden mødeaktivitet er aulaen på Brandts ikke til rådighed den 24. august, hvor udvalgsmødet og 

medaljearrangementet ellers er planlagt. Arrangementet og mødet flyttes til fredag den 1. september. 

 

Den 27. februar 2017  

 


