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Print nyhedsbrevet ud 
Hæng det op på 

opslagstavlen/køleskabet eller 
del det ud på din arbejdsplads. 
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På	vegne	af	GTN		
(Grafisk	Tekniker	Netværk)	i	HK	
Claus	Nørgaard:												21	47	03	10		
Olaf	Christensen:										30	31	89	76	
Niels	W.	Petersen:								40	32	53	30			
Benedicte	Toftegaard:	24	90	96	04	
eller	bene@pc.dk	
Input	og	kommentarer	velkomne!	
	

 
 

Åbent hus om uddannelsen som 
GRAFISK TEKNIKER d. 17. dec.  
kl. 12-15 i Ålborg på TechCollege 
 
Der er mange lærepladser som 
grafisk tekniker i den grafiske 
branche. TechCollege hjælper 
med at formidle kontakt til grafiske 
virksomheder, som mangler 
lærlinge - uanset hvor i landet det 
er. Ledige pladser januar 2021. 
 
Om uddannelsen 
Uddannelsen tager i alt 3,5 år. 
Se meget mere på: 
techcollege.dk/blivgrafisktekniker 
 
Timelding nødvendig (Covid-19) til: 
RANY@techcollege.dk 
 

I tvivl om dine kompetencer 
i forhold til efteruddannelse 
 
Individuel Kompetencevurdering i 
AMU (IKV). Her får du anerkendt 
dine realkompetencer i forhold til 
AMU-uddannelserne. 
Skolen kan anerkende dine 
kompetencer i form af en individuel 
uddannelsesplan, og den kan 
udstede et uddannelsesbevis eller 
et kompetencebevis, hvis din 
realkompetencevurdering giver 
grundlag for det. 
 
IKV i AMU  (FKB-nr.: 2769)  
Varer fra en ½ dag til 5  dage og 
udbydes af erhvervsskoler flere 
steder i landet. 
 

Grafisk Tekniker Netværk 
ønsker alle kollegaer en 
glædelig jul og godt nytår 
 
Desværre rammer coronaen også 
planlægningen af kommende 
kurser, så først i starten af det 
nye år har vi mulighed for at 
danne os et overblik. 
 
Netværket arbejder dog på at få 
specielle grafiske kurser op og 
stå i det nye år. 
 
Kurset i ”intro-robotteknik” for 
grafiske teknikere og ufaglærte i 
den grafiske branche blev for de 
første 11 deltagere afholdt på 
TEC-Frederiksberg med succes 
her i uge 47. 
I kurset er indbygget en mindre 
del fra kurset ”el-introduktion” 
som skal bruges i robotdelen. 
Derfor varer kurset 5 dage.  
Vi satser på i 2021 at få godkendt 
endnu 2 intro-kurser i robotteknik 
for grafiske arbejdere. 
Forhåbenligt et i København og 
et i Ålborg. 
  
For de der ikke kan vente på os, 
er der udbudt AMU-kursus i 
Robotteknik-idriftsættelse både i 
Hadsten og på Frederiksberg af 
en varighed på 4 dage.  
Uge 10 og uge 12.  
AMU-nr. 49051 
BEMÆRK: på kurset indgår ikke 
el-introduktion. 
 

   Glædelig jul og godt nytår 

	


