
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!	
	

GRAFISK KURSUS NYT 
Inspiration til timelønnede nr. 6 - april 2020 

Gør brug af din overenskomstmæssige ret! 
Få efteruddannelse – bliv videreuddannet. 

Er	du	i	tvivl	eller	har	du	spørgsmål		
mail	til	de	faglige	sekretærer.	
om Grafisk kompetencefond: 
Carsten	Frisch:	
carsten.frisch@hk.dk	
om Emballagens kompetencefond: 
Bo	Madsen:	
bo.madsen@hk.dk	
	

Masser	af	uddannelse	i	overenskomsterne	
At skulle uddanne sig gennem hele livet er blevet en 
vigtig del af arbejdslivet. Forandringer og jobskifte 
er blevet dagligdag for de fleste.  
Din overenskomst giver dig flere muligheder, alt 
efter hvad du har brug for og selv har af ønsker. 
I de nye overenskomster er aftalt uddannelse blevet 
permanent, og bliver du opsagt, kan du nu få op til  
5 ugers uddannelse (incl. 2 ugers uforbrugt selvvalgt 
uddannelse) i opsigelsesperioden. 
Uddannelse	ved	opsigelse	
Hvis du opsiges pga. af forhold i virksomheden, kan 
du med støtte fra kompetemcefonden tage op til  
5 ugers uddannelse i din opsigelsesperiode. 
Det kan dog være svært at nå at afvikle det hele i  
opsigelsesperioden, så derfor arbejdes der for, at 
man fremover skal kunne tage uddannelsen med 
over i den første 3 mdrs. ledighedsperiode. Det 
forudsætter dog, at Folketinget tilpasser  
lovgivningen. 
Der er al mulig grund til tænke på uddannelse, 
inden du står og er på vejen ud af døren. 
Brug selvvalgt og aftalt uddannelse allerede nu. 
Aftalt	uddannelse	
Formålet er at give et generelt uddannelsesløft – fx 
af almene skolekundskaber eller manglede 
gymnasiale færdigheder – at løfte ufaglærte til 
  

til faglærte og give faglærte mulighed for at 
videreuddanne sig. 
Du får fuld løn (100%) - betalt kursusgebyr/materialer. 
For at anvende aftalt uddannelse skal der laves en 
lokalaftale med firmaet og derefter lægges en 
uddannelsesplan for den enkelte. Du kan ikke i 
perioden bruge selvvalgt uddannelse. 
Selvvalgt	uddannelse	
Er en unik mulighed for tage en uddannelse efter eget 
ønske, dog primært indenfor positivlisten. Hvis dit 
ønske ikke står der, skal du søge fonden om 
forhåndsgodkendelse. Du har ret til 2 uger om året, 
som kan deles op i dage eller timer. Uforbrugte uger 
opspares, så man kan have op til 6 uger. 
Du får 85% + forlægning i løn fra fonden, som du selv 
skal ansøge om, samt kursusgebyr/materialer. 
Positivlisterne	kan	du	finde	på	grafiske-kompetencefonde.dk	
eller	danskindustri.dk	
Ret	til	efteruddannelse	
Du har ret/pligt til 2 ugers virksomhedsrelevant 
efteruddannelse pr. år, der betales med dagtursløn. 
NB! Du kan ikke pålægges at bruge af din kvote for 
selvvalgt uddannelse, hvis det er på virksomhedens 
initiativ, du tager uddannelsen. 
Uddannelse	for	ophørte	tillidsrepræsentanter  
Har du været TR i mindst 3 år, har du ved ophør ret til 
en drøftelse om dit behov for faglig opdatering. 


