
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 i juni: 
 

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 (2 x 2 dage) 
Kursusdato: 
31.05. - 01.06. + 07.06. - 08.06. 
 

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: 
02.06. - 03.06. + 09.06. - 10.06. 
 

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: 
07.06. - 08.06. + 14.06. - 15.06. 
 

 

 onlinekurser 
På ”mit hk” kan du dygtiggøre dig 
inden for mange områder, præcis 
når du har tid og lyst – døgnet rundt. 
Bl.a. sprogkurser, office-pakken og 
grafiske Adobe programmer m.m. 
 

Kurserne er uden begrænsninger og 
du kan i princippet være i gang med 
mere end et kursus af gangen. 
 

Du behøver ikke at gøre et kursus 
færdig i én omgang. Kurset husker, 
hvor du er nået til, når du har holdt 
pause og vender tilbage. Du kan 
også vælge at plukke i de emner, du 
gerne vil træne. 
 

Du er på egen hånd. Der er ingen 
underviser. Kurset guider dig videre. 
 

Hvis du har klaret de indbyggede 
prøver tilfredsstillende, kan du printe 
dig et kursusbevis. 
 

 

GRAFISK KURSUS NYT 
Inspiration til timelønnede nr. 12 - april 2021 

Få et kompetenceløft med  
”Aftalt uddannelse” 
 

Ordningen er et alternativ til Selvvalgt 
uddannelse, hvor man har ret til to 
ugers uddannelse om året.  
Med Aftalt uddannelse bliver 
ordningens tidsmæssige ret udvidet. 
 

Det giver dig mulighed at lave et 
længere uddannelsesforløb, f.eks tage 
udvalgte moduler på akademi- og 
diplomuddannelser, AMU-kurser og 
almene skolekundskaber. 
 

Hvad er Aftalt uddannelse? 
Du kan ikke tage Selvvalgt uddannelse 
samtidig med Aftalt uddannelse. 
 

Der skal være indgået en lokalaftale 
om Aftalt uddannelse. 
 

Støtten gives som refusion til 
virksomheden, som betaler dig løn. 
 

Du skal have 12 mdr. anciennitet. 
 

Aftalt uddannelse, hvordan? 
Der laves en aftale om lokal enighed. 
 

Der udarbejdes en udannelsesplan 
med indhold fra positivlisten. 
Positivlisten er ikke en endegyldig 
facitliste, så giv ikke op, det værste der 
kan ske er et afslag.  
 

Der skal indsendes et ansøgnings-
skema til kompetencefonden, som 
også skal godkende planen. 
 

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 
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