
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 
Varighed: 10 dage 
Kursusdato:  
07.06. - 18.06. 2021 
 

Grafisk design med InDesign 
Begynderniveau 
Du får en introduktion til produktion af 
mindre grafiske produkter i InDesign.  
Varighed: 4 dage (3 x 1 dage) 
Kursusdato: 
15.03. + 16.03. + 17.03. + 23.03. 
 

Billedbehandling med Photoshop 
Begynderniveau 
Du lærer hvordan du arbejder med 
korrektion af billeder, og at oprette 
annoncer til tryk m.m. 
Varighed: 4 dage (2 x 2 dage) 
Kursusdato: 
0303. - 04.03. + 10.03. - 11.03. 
 

Kreativ med Adobe Illustrator 
Begynderniveau  
Du lærer at arbejde i lag og oprette 
masker, samt om vektorgrafik m.m. 
Varighed: 4 dage (2 x 2 dage) 
Kursusdato: 
10.03. - 11.03. + 17.03. - 18.03. 
 

 

Bliver dit kursus aflyst 
eller skal det ændres: 
 

Sådan kontakter du 
kompetencefondene 
 
Er du på en virksomhed, som har  
indgået overenskomst med 
GRAKOM eller Danske Medier 
 

Kontakt: 
grafisk-kompetencefonde.dk 
telefon: 63 12 70 00 
kontakt@grafiske-kompetencefonde.dk 
 
Er du på en emballagevirksomhed 
og din kompetencefond er EKUF 
 

Så skal du kontakte: 
Faglig sekretær Bo Madsen: 
telefon: 21 66 24 21 
bo.madsen@hk.dk 
 
 

GRAFISK KURSUS NYT 
Inspiration til timelønnede nr. 11 - februar 2021 

Bliver dit kursus aflyst eller 
udsat – hvad gør jeg? 
 

Hvordan skal jeg forholde mig, 
hvis mit kursus aflyses? 
 

Er et allerede bevilget kursus blevet 
aflyst, skal du meddele dette til 
kompetencefonden. Du skal også 
afklare om du har mulighed for at 
møde ind på dit sædvanlige arbejde. 
Hvis du godt kan komme tilbage på 
arbejdet, vil bevillingen blive 
annulleret, og du forbruger således 
ikke af retten til frihed til uddannelse. 
 

Kan du ikke komme tilbage på arbejde, 
men får udbetalt løngodtgørelse fra 
kompetencefonden, forbruges der af 
retten til frihed til uddannelse. 
Hvis det aflyste kursus er et AMU-
kursus, udbetales VEU-godtgørelsen 
ikke, men i disse tilfælde betaler 
kompetencefonden de 85 % 
løntabsgodtgørelse.  
 

Hvordan skal jeg forholde mig, 
hvis mit kursus udsættes? 
 

Hvis et allerede bevilget kursus  
udsættes til senere, gælder samme 
vejledning som ved et aflyst kursus. 
 

Du skal derfor sende en ny ansøgning, 
hvis du stadig ønsker at deltage i 
kurset, når du kender det nye 
kursustidspunkt.   

Kender du allerede det nye tidspunkt, 
kan du i første omgang nøjes med at 
kontakte kompetencefonden for at 
høre, om bevillingen blot kan flyttes. 
 

Kan jeg ændre mit kursus til 
online-kurser i stedet? 
 

Hvis kurset er aflyst, og du får udbetalt 
løntabsgodtgørelse, og ønsker at 
bruge dine kursusdage på for 
eksempel online IT-kurser, så kontakt 
kompetencefonden for at undersøge, 
om du kan få godkendt ændringen af 
kurset. 
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