
 

Særudgave – februar 2023 
 

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 
 

Olaf Christensen:         30 31 89 76 
Niels W. Petersen:       40 32 53 30   
Kent Dommerby:          26 85 12 25 
 

Input og kommentarer er velkomne 

 

 

Få styr på fejlfinding – kursus for grafisk teknikere 
Intro i El-teknik med en overbygning med arbejde nær el-tavler 
 

Kursusindholdet kort fortalt: 
 

El-lære og relæteknik, 49416 (4 dage): 
På uddannelsen lærer du at opbygge og afprøve mindre relæstyringer samt fejlfinde  
på disse. Du monterer og afprøver en 3-faset kortslutningsmotor samt fejlfinde på motoren.  
Du anvender/ajourfører dokumentation. Du lærer at foretage målinger med et multimeter. 
 

L-AUS arbejde på eller nær spænding, ajourføring og førstehjælp, 48567 (1 dag): 

Du lærer at vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter i arbejde under spænding, samt hvor regler og retningslinjer 
kan findes. Yderligere læres der om førstehjælp ved el-ulykker. 
 

BEMÆRK mødetiderne: 
Aalborg TECHCOLLEGE – uge 11 – man. til tors. kl. 07.30 til 17.00 – fre. kl. 07.30 til 15.30 
Morgenmad – frokost – aftensmad inkl. 
Tilmelding: HK Privats hjemmeside: Kurser og arrangementer, 13. marts: Grafisk: El-lære og relæteknik 
Eller via link: https://www.hk.dk/karriere/uddannelse/fagomraader/grafisk (nederst på siden) 
Der hjælpes med ansøgning til kompetencefondene, VEU-godtgørelse samt evt. overnatning 
 

 
Kursusindhold: 
 

Digital tryk og print- optimering 

• Indstilling og udnyttelse af maskinens muligheder for print 
 

Opsætning og styring af RIP software 

• Indstilling (Raster Image Processor) til korrekt håndtering af farver 
 

Grafisk Workflow – output 

• Arbejde med løsning af tekniske problemstillinger omkring output 
 

Efterbehandling 

• Kendskab og forståelse for industriel produktion i grafisk efterbehandling 
 

Aalborg TECHCOLLEGE – 6. marts til 10. marts (uge 10)  
 

AMU-kursus: (VEU-godtgørelse søges ved tilmelding) 
Se mere og tilmeld dig på: https://techcollege.dk - under Efteruddannelse 

 

Ansøgning til kompetencefonde: 
 

EKUF – emballage: 
Virksomheden ansøger. 
 

De grafiske kompetencefonde: 
https://www.grafiske-kompetencefonde.dk/ 

DIGITAL PRINT – basis – 5 dage 

                            Få indsigt i digital trykproces 

                             Lær at indstille og udnytte                                              

      printerens kapacitet  

 

https://www.hk.dk/karriere/uddannelse/fagomraader/grafisk

