
Print nyhedsbrevet ud 
Hæng det op på 

opslagstavlen/køleskabet eller 
del det ud på din arbejdsplads. 

Tak for hjælpen 

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

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!	
	

Grafiske fagkurser: 
 

Ålborg: https://techcollege.dk 
 
 

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 
Kursusdato:  
26/10.- 06/11. 
Varighed: 10 dage 
 
Grafisk design med InDesign 
Begynderniveau 
Du får en grundig introduktion til 
produktion af mindre grafiske 
produkter.  
Varighed: 4 dage (2x2 dage) 
Kursusdato: 
28/10.- 29/10. + 04/11.- 05/11. 
Kursusdato: 
07/12.- 08/12 .+ 14/12.- 15/12. 
 

Billedbehandling med 
Photoshop - Begynderniveau 
Du lærer hvordan du arbejder med 
korrektion af billeder, og at oprette 
annoncer til tryk m.m. 
Varighed: 4 dage (2x2 dage) 
Kursusdato: 
18/11.- 19/11. + 25/11.- 26/11. 
 

Kreativ med Adobe Illustrator 
Begynderniveau  
Du lærer at arbejde i lag og oprette 
masker, samt om vektorgrafik m.m. 
Varighed: 4 dage ( 2x2 dage) 
Kursusdato: 
18/11.- 19/11. + 25/11.- 26/11. 
 

Jeg er i tvivl om hvad jeg skal  
- hvem kan hjælpe? 
Hvis du synes at det er svært at finde 
rundt i hvad du har muligheder, når  
du søger på hjemmesider med kurser 
og uddannelser, så er det muligt at få 
rådgivning både dag, aften og 
weekend. 
På eVejledning kan du få vejledning 
om voksen- og efteruddannelse via 
chat, mail eller telefon.  
Dette finder du på: 
 

www.uddannelsesguiden.dk 
 

- tjek også her din adgang til 
en videregående uddannelse 
Brug værktøjet: ”Adgangskortet  
Her kan du få et overblik over hvilke 
videregående uddannelser din 
erhvervsuddannelse giver dig adgang 
til. Samtidig giver ”Adgangskortet” en 
overskuelig oversigt over, hvilke fag 
du skal supplere med for at få 
adgang til en bestemt uddannelse. 
 

GRAFISK KURSUS NYT 
Inspiration til timelønnede nr. 9 - oktober 2020 

Nervøs for fremtiden? 
Bange for, hvordan den grafiske 
branche udvikler sig, og du står 
med en forældet uddannelse? 
  

Fra august i år og i 2021 får de ledige 
over 30 år ret til at tage en erhvervs-
uddannelse på 110 % af dagpengene. 
 

Det gælder for ufaglærte og faglærte 
med en forældet uddannelse. Kravet 
er, at det er en uddannelse, hvor der 
er gode jobmuligheder. 
 

Har man relevant erhvervserfaring og 
AMU-kurser og uddannelse, kan en ny 
erhvervsuddannelse gennemføres på 
relativ kort tid. 
 

Positivliste over uddannelser: 
www.star.dk under ”Nye  styrkede 
muligheder for opkvalificering” 
 

Eksempel: Industrioperatør 
Uddannelsen står på positivlisten 
Normal længde er 1 år 6 mdr.  
Med en erhvervserfaring på over 2 år, 
kan den gennemføres på helt ned til  
4 mdr. med alle de relevante AMU-
kurser, og op til 6 mdr. 
 

Vent ikke med uddannelse 
Der er ingen grund til at vente med at 
dygtiggøre sig til man er ledig.  
Det er altid lettere, hvis man er i gang, 
og rigtig mange kurser kan du bruge i 
dit nuværende job. 
 

Realkompetencevurdering - RKV 
En erhvervsuddannelse for voksne 
starter med en kompetencevurding. 
Dvs. en vurdering af den uddannelse 
og erfaring du allerede har, og som 
skal afklare, hvor meget du kan få 
forkortet din uddannelse. 
Digitalt selvbetjeningsværktøj: 
www.uddannelsesguiden.dk 
”Mine realkompetencer” findes under 
værktøjer, og her kan du få en ide om 
mulighederne for at forkorte din 
uddannelse, og i hvilken retning, du 
skal tage kurser. 
 

	


