
	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

GRAFISK KURSUS NYT 
Inspiration til timelønnede nr. 3 - oktober 2019 

På vegne af GTN  
(Grafisk Tekniker Netværk) i HK 
Claus Nørgaard:          21470310  
Olaf Christensen:        30318976 
Niels W. Petersen:      40325330   
Benedicte Toftegaard: 24909604 
eller bene@pc.dk 
Input og kommentarer velkomne! 
	

Kursus-eksempler 
El-introduktion for 
maskinreparatører, El-lære, nr 
44648 og Relæteknik, nr 44649 
Deltageren opnår viden om el-lære og 
relæteknik.  
 

Automatiske anlæg 1-1, el-lære og 
relæteknik, nr 49416 
Deltageren kan opbygge og afprøve 
mindre relæstyringer, udføre målinger 
af strøm, spænding og modstand på 
elektriske kredsløb, samt tilslutte en 
trefaset motor og fejlfinde på disse. 
 

Automatiske anlæg, pneumatik 
fejlfinding, nr 44650 
Kurset giver en grundlæggende viden 
om pneumatik, at opbygge og 
idriftsætte et pneumatisk anlæg og 
fejlfinde/fejlrette til komponentniveau. 
 

Automatiske anlæg, hydraulik og 
fejlfinding, nr 44651 
Kurset giver en grundlæggende viden 
hydraulik, at opbygge og idriftsætte 
et hydraulisk anlæg og at fejlfinde og 
fejlrette til komponentniveau.  
  

Søg på: efteruddannelse.dk 
Brug kursus-nr. til at finde tid og sted. 
 

Job-sporskifte  
 
af lyst eller af nød 
er en reel mulighed 
 
Måske har tanken om at miste 
jobbet strejfet dig og er du bekymret 
for dine jobudsigter, eller du er træt 
af skiftehold og har lyst at prøve 
noget andet. Derfor er tanken om at 
skifte fag ikke langt væk. 
 
Gør brug af din kompentencefond til 
at evt. forbedre dine almene 
kundskaber og prøve kræfter med 
noget nyt. 
 
Da Trykkompagniet-Avedøre i 2017 
lukkede med kort varsel og det så 
sort for den grafiske branche, tog 5 
kollegaer skridtet, og gik i 
voksenlære som elektrikere.  
 
Gennem vores håndværkerkollegaer 
fik de kontakt til El-forbundet/Kbh, 
som straks satte en faglig sekretær i 
gang med at hjælpe dem med det 
praktiske med skolen, og med 
kontakten til jobcentret, så de fik den 
rigtige økomiske støtte.  
 
For Peter, hvor der opstod nogle 
problemer med jobcentret, blev der 
skaffet en læreplads inden 1. 
skoleophold. Så hvis du vil skifte fag, 
kan det anbefales at kontakte det 
pågældende fagforbund, som 
kender faget og dets 
uddannelsesmuligheder. 
	
De 3 trykkere, Jens, Peter og Kim 
følte sig noget udfordret på deres 
matematik og IT-kundskaber. Derfor 
kan det godt anbefales, at man 
tænker over om skolekundskaberne 
skal opdateres. 
Peter måtte op til eksamen i bl.a. 
matematik, da han ikke kunne finde 
sit eksamensbevis fra folkeskolen. 

Alle har fået merit på uddannelsen, så 
den kun tager 3 år, og selv om de 
aldersmæssigt er fra sidst i fyrrene til 
Jens som den ældste på 53, så giver 
det dem rigtigt mange gode år som 
elektrikere. 
 
Kollegerne giver udtryk for at en ny 
uddannelse i deres alder kræver sin 
indsats. Jens og Kim havde tidligere 
taget kursus i EL-intro og EL-lære i 
relæteknik, hvilket de følte gav dem en 
lidt lettere tilgang i starten af deres 
skoleophold. Trods udfordringerne har 
ingen fortrudt. 
 
Så om det er lysten eller nøden der 
driver værket, så er mulighederne der. 
Der er iøvrigt mange andre muligheder 
end at blive elektriker, der findes flere 
også kortere erhvervsuddannelser at 
kaste sig over, hvis den grafiske 
branche skal skiftes ud.                - Olaf 

Print nyhedsbrevet ud 
Hæng det op på 

opslagstavlen/køleskabet eller 
 del det ud på din arbejdsplads. 

Tak for hjælpen 

Andre uddannelser  
til job-sporskifte 
 

• IT-supporter 
• Industrioperatør 
• Industritekniker 

 

Søg inspiration på portalerne:  
ug.dk – her er eVejledning, hvor du 
kan få telefonisk vejledning om dine 
uddannelsesmuligheder. 
Voksenuddannelse.dk 
 

På uddannelsesstedet kan du få en 
realkompentencevurdering (RKV) så 
du bygger videre på din erfaring. 
Ofte vil du få merit på din uddannelse. 


