
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! 
	

TILMELDING TIL:  
Intro til Prepress og  
Intro i robotteknik 

Aalborg Techcollege 
 

Godkendt til støtte fra kompetencefonden 
 

Forplejning: 
morgenmad, forkost, kaffe og kage 
Brug for overnatning: 
Udover forplejningen på kurset gælder 
kompetencefondens regler for 
befordring, kost og logi. 
Du kan på Techcollege skolehjem få 
indlogering og aftensmad til 1.025,- kr, 
(fast ugepris) skal bookes ved 
tilmelding, da det er et tilbud specielt 
for disse kurser. 
 

Tilmelding til: 
 

Sandra Saxtorff Nielsen – HK 
Sandra.Saxtorff.Nielsen@hk.dk 
oplys navn, adresse, fødselsdag og 
evt. ønske om indlogering. 
Mærk mail hvilket kursus du ønsker. 
Skolen sender indkaldelse ud. 

GRAFISK KURSUS NYT 
Inspiration til timelønnede nr. 14 - august 2021 

Intro-kursus i robotteknik 
For grafiske teknikere og 
ufaglærte i den grafiske branche 
  

Antallet af robotter og automatiserede 
maskiner i industrien stiger konstant, 
også på vores trykkerier. 
 

Kursets indhold: 
El-intro – tilpasset robotdelen. 
Robot-idriftsættelse - lære at 
foretage mindre programmerings- og 
omprogrammeringsopgaver på 
robotter og foretage fejlfinding og 
diagnosticering. 
 

Kursusdato: 
13.12 – 17.12. 2021 (uge 50) 
Alle dage kl. 8.15 – 15.30 
 

Tilmeldingsfrist: 
torsdag d. 25. november 
min. 5 deltagere, op til max 12 
Mærk mail ”tilmelding robotteknik” 
 

BEMÆRK:	AMU-kurser,	VEU-godtgørelse	m.m.	skal	findes	på	www.voksenuddannelse.dk	

Nye	kurser	kun	for	grafiske	teknikere	
Prepress – forberedelse og 
formfremstilling til digital tryk: 
 

Et kursus for de, der er interesserede i, 
hvad der ligger i forberedelsen og især 
for de, der er eller vil være digital 
printoperatør. Få en korrekt styring af 
dit workflow og kendskab til de 
processer, der ligger forud for tryk.  
 

Du bliver fra bunden af introduceret til 
følgende programmer og arbejde med 
bl.a.: 
 

Adobe Indesign 
RGB CMYK og Pantonefarver m.m. 
Adobe Photoshop 
Farvejusteringer af fotos m.m. 
Adobe Illustrator 
Definering og lagring af farver til 
skærm (RGB) og til tryk (CMYK) m.m. 
PDF filhåndtering/fejlfinding 
Generering af PDF-fil m.m. 
 

Kursusdato: 
04.10 – 08.10. 2021 (uge 40) 
Alle dage kl. 8.15 – 15.30 
 

Tilmeldingsfrist: 
torsdag d. 16. september 
min. 5 deltagere, op til max 12 
Mærk mail ”tilmelding prepress” 
 

Grafisk fagkursus: 
 

Ålborg: https://techcollege.dk 
 

Digital Printoperatør  
AMU-kursus 
 

Fagstærkt kursus for trykkere, 
bogbindere, grafikere, serigrafer 
 

Varighed: 10 dage 
 

Kursusdato:  
15.11. - 26.11. 2021 
 
 

	


