
	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

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! 
	

Åbent IT-værksted i Viborg 
Start når det passer dig!  
Læs mere på hjemmesiden 
www:mercantec.dk 
 
• It-kurser grundlæggende og på 

avanceret niveau. 
• Tager udgangspunkt i hver 

deltagers egne forudsætninger, 
og du kan sammensætte 
kurser, så det passer dit behov. 

• Start når det passer dig. Der er 
åbent mandag til torsdag. 

• Kurser i Word, Excel, Outlook 
og Powerpoint. 

• Kurserne har typisk en varighed 
på 1 til 2 dage pr. kursus. 

• Du arbejder selvinstruerende 
men har altid en underviser på 
sidelinjen. 
Du kan kontakte Sanne Friis 
Jensen; safj@mercantec.dk  
eller tlf; 8950 3912 for 
vejledning/sammensætning af 
netop dit kursusforløb. 

Kursus i “Digital farvestyring” 
 

Kurset udbydes af GRAKOM, for alle 
trykkere der er medlem af HK (også 
fra DI-virksomheder). 
 

På kurset gennemgås alle led, hvor 
farvestyringen er central: 
• Fra kamera til Photoshop 
• til InDesign og CTP-plader 
• til digital print og til trykning 
• Konvertering fra RGB til CMYK 
• PDF-filen ( standard eller 

PDF/X) 
• Pantone: cmyk eller spotfarve 
Kurset er mest teori, men der vil 
være mulighed for at prøve teori i 
praksis. 
 

Kurset er på en dag og findes her: 
https://grakom.dk/aktiviteter 
 
 

København: 31. marts – kl.: 9-14 
Kolding: 1. april - kl.: 9-14 
 

Ansøg gennem din Kompetencefond 
 

Ordrenedgang på 
arbejdspladsen? 

Gå på kursus imens. 
 
Sådan opretter du et IT-
kursus på din egen 
arbejdsplads: 
 
1. Få tilladelse hos din egen 

arbejdsgiver, der skal stille et 
egnet lokale til rådighed med 
internetforbindelse 

2. I skal være 4-6 deltagere pr. 
hold. 

3. Få kurset forhåndsgodkendt i 
fonden. Kontakt Anders 
Mosumgaard; am@grakom.dk  
Tlf: 63 12 70 00 

4. Aftal tid og sted med 
underviseren Christina Petersen; 
lili.marleen.dress@gmail.com 

5. Lav aftale med udbyder Dorte 
Jepsen, der stiller computere 
m.m. til rådighed samt andre 
input; dj@konventum.dk 
Tlf: 20 21 30 63 
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Print nyhedsbrevet ud 
Hæng det op på 

opslagstavlen/køleskabet eller 
 del det ud på din arbejdsplads. 

Tak for hjælpen 

Bliv bedre til IT – lav 
jeres eget værksted 
 
Da en del kolleger er tøvende 
overfor at tage på kursus et 
fremmed sted, valgte man selv at 
lave nogle IT-kurser i et møde-
lokale på Aller Tryk. Trykker Bo 
Thorup var en af deltagerne:  

”Jeg synes, det var virkelig godt 
især fordi underviseren var frisk og 
dygtig. Der var ikke det, hun ikke 
kunne svare på. Vi lærte om 
internettets verden og de 
faldgruber der er. F.eks. hvordan 
man sletter sine spor og løser de 
mest almindelige problemer på sin 
computer. Vi lærte at optage en 
film – noget af den med hjælp af 
en drone, og lægge 5 slags lyd 
oven på hinanden. Vi lærte også, 
hvordan man laver en enkel 
hjemmeside, man kan bruge til en 
hobby eller noget privat salg.  

Da vi kun var 6 på holdet var 
der tid til at alle var med og fik 
noget ud af det. Stemningen var 
rigtigt god. Vores underviser 
forstod at snakke ”trykkersprog”. 
Hun var effektiv, men hun gav 
også plads til hygge og 
rygepauser, så os gamle, der ikke 
er vant til at sidde ned, kunne 
komme gennem dagen. 

Vi lavede en lille frivillig test 
(som vores arbejdsgiver aldrig får 
at se) for at se om vi er ordblinde. 
Mest så ingen skulle blive 
forlegne, hvis de havde problemer. 

Jeg vil godt anbefale andre 
arbejdspladser selv at lave kurser 
for dem der har svært ved at tage 
sig sammen til at søge noget 
selv,” slutter Bo Thorup, 


