
	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

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!	
	

Digital Printoperatør  
 

Bliv en ørn til klargøring af tryk og 
print til færdige produkter, og lær 
samtidig at indstille og udnytte 
printerens kapacitet, samt at 
overholde de professionelle 
kvalitetskrav inden for digitalprint. 
 

Fagstærkt kursus for trykkere, 
bogbindere, grafikere, serigrafer 
 

Kursusstart:  
23.03.-2020  
26.10.-2020 
Varighed: 10 dage 
 

Ålborg: https://techcollege.dk 
 
Andre fagkurser: 
 

El-introduktion for reparatører,  
El-lære, nr 449399 og  
Relæteknik, nr 49415 
Deltageren opnår viden om el-lære 
og relæteknik.  
Varighed: 10 dage – Kursusstart: 
 

Tec Frederiksberg: 23.04.-2020 
EUC Syd: 15.06.-2020 
 
LEAN: 
Lean værktøjsanvendelse for 
operatører, nr 49086  
Lærer at anvende værktøjerne fra 
de 5 Leanprincipper, Kaizen og de 
7 Spildformer. 
Varighed. 5 dage – Kursusstart: 
 

Tradium – Randers: 20.04.-2020 
EUC Nordvest: 27.04.-2020   

Lean kørekort søges på samme 
kursusnr. og har 4 fag på 10 dage 
fordelt over flere uger. 
 

Søg	efter	flere	kurser	på:		
https://www.efteruddannelse.dk/	
Brug	kursus-nr.	til	at	finde	tid	og	sted.	
Tilmelding	og	info	om	kurset.	
 

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 el. 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	
 

GRAFISK KURSUS NYT 
Inspiration til timelønnede nr. 5 - februar 2020 

Print nyhedsbrevet ud 
Hæng det op på 

opslagstavlen/køleskabet eller 
 del det ud på din arbejdsplads. 

Tak for hjælpen 

Styrk fællesskabet 
tag på kursus med 
kollegaerne 
	
	

Hvis	du	synes	det	er	svært	at	finde	
motivation	til	at	tage	alene	på	kursus,	
så	tag	en	snak	med	kollegaerne	om	at	
komme	afsted	på	kursus	sammen.		
	

Så	lærer	du	kollegaerne	af	kende	fra	
andet	end	arbejdet,	og	sammen	kan	
man	bedømme	kurset	og	hvordan	det	
kan	bruges	i	hverdagen.	
	

Dette	kan	være	på	allerede	udbudte	
kurser,	men	der	er	også	muligheder	
for	at	få	skæddersyede	kurser	til	jeres	
ønsker,	når	I	gør	det	sammen.	
	

Trykkerne	på	Stibo	har	altid	været	
langt	fremme	med	efteruddannelse,	
og	tog			selv	initiativ	til	kursus	i	
førstehjælp	og	brandslukning.		
	

For	som	tillidsmand	Claus	Nørgaard	
siger,	”Hvem	vil	ikke	gerne	hjælpe,	
hvis	man	oplever	en	person	der	falder	
om,	og	kunne	bruge	en	hjertestarter	
som	oftest	redder	liv”.	
	

På	Randers	køreteknisk	anlæg	fik	de	
lavet	et	4	dages	kursus,	der	vil	kunne	
arrangeres	hvor	som	helst	og	
tilpasses	både	i	indhold	og	længde	
efter	behov.	
Kurset	blev	afholdt	for	12	kollegaer	
og	afsluttet	med	prøve	og	bevis.	
	

Claus	Nørgaard	vil	absolut	anbefale	
andre	at	arrangere	et	sådan	eller	et	
lignende	kursus.	
	

Der	var	ingen	problemer	med	at	få	
det	godkendt	i		kompetencefonden.		
Husk	at	få	en	forhåndsgodkendelse	
hvis	I	giver	jer	i	kast	med	egne	kurser.	
	

Hvis	I	ønsker	at	lave	et	skræddersyet	
førstehjælpskursus	hos	jer,kan	I	læse	
mere	om	det		på:	
http://førstehjælpskurser.nu	
	

Der	findes	dog	også	andre	udbydere.	
-Olaf 

	


