
ANBEFALES AF HK

MÅLGRUPPE: 
Xxxx Xxxx. Kurset er speciel 
tilpasset HK-medlemmer og 
på kurset deltager kun andre 
HK-medlemmer. 

KURSUSDATOER: 
2 x 5 dage. Den 2.10 – 6.10, 20.11 
– 24.11, 2017. 

PRIS: 1.080 KR.

TILMELDING DIREKTE PÅ: 
www.efteruddannelse.dk. 

Kontakt først uddannelsessekre-
tær Irma List: mail:ili@eucsyd.dk, 
telefon: +45 7412 4105.

BEMÆRK: 
Den 30.10-3.11, 2017 udbydes et 
opfølgende kursus Installation 
og fejlfinding på pneumatiske 
komponenter, hvis du allerede 
har deltaget i El-introduktions-
kurset.

Installation og fejlfinding på pneumatisk 
komponenter (Kun for HK-Medlemmer)  

LÆRINGSPUNKTER
• Deltagerne kan selvstændigt fejlfinde, reparere og optimere et 

trykluftsanlæg med både pneumatiske og el- pneumatiske sty-
ringer samt foretage idriftsætning.

• Deltageren kan ligeledes anvende og vedligeholde dokumenta-
tion.

• Deltagerne kan selvstændigt opbygge, dimensionere, vedlige-
holde og optimere enkle og almindeligt fore- kommende pne-
umatiske anlæg.

• Deltageren kan ligeledes opbygge pneumatiske styringer, inde-
holdende spærrende impulser suppleret med nødvendige tids- 
og hastighedsmæssige funktioner og gruppestyringer.

• Deltagerne har kendskab til ventilers og cylindres anatomi og 
virkemåde samt kendskab til de sikkerhedsmæssige problem-
stillinger der er ved arbejde på eller nær ved pneumatiske anlæg.

FORUDSÆTNINGER
Deltagelse i kurset forudsætter, at du har gennemført et af neden-
stående kurser:
• 00000 El-introduktion (Kun for HK-medlemmer)
• 44648 El-introduktion for maskinreparatører, El-lærer 
• 44649 El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik

1

Kursusudbud via de grafiske kompetencefonde. 
Inspirationskatalog til selvvalgt og aftalt uddannelse via 
Den Grafiske Kompetenceudviklingsfond,
Kompetenceudviklingsfonden på digitalprint- og serigrafoverenskomsten,
Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond.

Kursuskatalog
Efterår 2017

- til inspiration



MÅLGRUPPE: 
Xxxx Xxxx. Kurset er speciel 
tilpasset HK-medlemmer og 
på kurset deltager kun andre 
HK-medlemmer. 

KURSUSDATOER: 
2 x 5 dage. Den 2.10 – 6.10, 20.11 
– 24.11, 2017. 

PRIS: 1.080 KR.

TILMELDING DIREKTE PÅ: 
www.efteruddannelse.dk. 

Kontakt først uddannelsessekre-
tær Irma List: mail:ili@eucsyd.dk, 
telefon: +45 7412 4105.

BEMÆRK: 
Den 30.10-3.11, 2017 udbydes et 
opfølgende kursus Installation 
og fejlfinding på pneumatiske 
komponenter, hvis du allerede 
har deltaget i El-introduktions-
kurset.
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FORORD

Gør brug af din ret til selvvalgt uddannelse - eller aftalt 
uddannelse - via de grafiske kompetenceudviklingsfonde

GODE KOLLEGA
Så har vi endnu en gang fornøjelsen af at præsentere dig for et friskt kursuskatalog 
til inspiration. Denne gang for andet halvår 2017, men igen med et indhold som er 
målrettet direkte mod grafiske timelønnedes behov. 

Som de fleste formentlig har bemærket, er mulighederne for at søge opkvalificering 
via overenskomsten blevet udvidet med ordningen aftalt uddannelse, hvor man efter 
aftale med arbejdsgiveren kan tage nogle nærmere fastlagte kurser og uddannelser 
med 100 % løndækning fra kompetenceudviklingsfonden.

Ordningen træder formelt i kraft 1. september 2017. Inden da, vil der blive udarbejdet 
positivlister over, hvilke uddannelser der kan omfattes. Når positivlisterne foreligger, 
vil vi udsende et opdateret kursuskatalog med eksempler på kurser og forløb, der kan 
være særligt relevante for den timelønnede grafiske gruppe. Du kan læse mere om 
aftalt uddannelse bagerst i kataloget på side 44.
Kataloget indeholder både kendte og velafprøvede kurser, som vi ved at der er stor 
interesse for og helt nye tilbud, som vi forventer kan vække interesse. Det er igen i år 
udarbejdet af Medit Consult i samarbejde med Branchesektionen IT, Medie & Kom-
munikation og Grafisk Tekniker Netværket og med input fra blandt andet skoler og 
kursusudbydere. 

Vi håber, at kataloget kan virke inspirerende for alle, som overvejer deres efter- og 
videreuddannelsesmuligheder. Det skal dog på ingen måde opfattes som en fyldest-
gørende oversigt over alle relevante efteruddannelsestilbud.

Har du brug for hjælp omkring det rent praktiske vedrørende afvikling af kurserne kan 
du kontakte HK Privat, Bente Roed, mail: bente.roed@hk.dk, tlf.: 3330 4730
Har du spørgsmål vedr. kursusmuligheder? Kontakt Medit Consult:
Michael Bach Nielsen, mail: mbn@meditconsult.dk, tlf.: 2444 7275
Steen Hansen, mail: sh@meditconsult.dk, tlf.: 4144 6011. 

Du vil altid få bevis på dine kompetencer, når du har fuldført kurserne. Det skal også 
understreges, at overenskomsternes bestemmelser om virksomhedsrelevant uddan-
nelse – »ret og pligt uddannelse« betalt af virksomheden - stadig er gældende. 

Bagest i kataloget fra side 43 findes en række praktiske oplysninger samt grundig 
information om, hvordan du skal søge de enkelte tilbud. 
Tag godt imod inspirationskataloget – som også ligger på ITMK’s hjemmeside med 
relevante links.

DE BEDSTE HILSNER
Styregruppen Grafisk Tekniker Netværk 
ITMK
Medit Consult              
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Inspirationskatalog til selvvalgt og aftalt uddannelse via:

Den Grafiske Kompetenceudviklingsfond 

Kompetenceudviklingsfonden på digitalprint- og serigrafoverenskomsten 

Emballageindustriens Kompetenceudviklingsfond

Der tages forbehold for ændringer foretaget efter katalogets færdiggørelse samt for eventuelle fejl.

Efterår 2017
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MÅLGRUPPE: 
Xxxx Xxxx. Kurset er speciel 
tilpasset HK-medlemmer og 
på kurset deltager kun andre 
HK-medlemmer. 

KURSUSDATOER: 
2 x 5 dage. Den 2.10 – 6.10, 20.11 
– 24.11, 2017. 

PRIS: 1.080 KR.

TILMELDING DIREKTE PÅ: 
www.efteruddannelse.dk. 

Kontakt først uddannelsessekre-
tær Irma List: mail:ili@eucsyd.dk, 
telefon: +45 7412 4105.

BEMÆRK: 
Den 30.10-3.11, 2017 udbydes et 
opfølgende kursus Installation 
og fejlfinding på pneumatiske 
komponenter, hvis du allerede 
har deltaget i El-introduktions-
kurset.

Installation og fejlfinding på pneumatisk 
komponenter (Kun for HK-Medlemmer)  

LÆRINGSPUNKTER
• Deltagerne kan selvstændigt fejlfinde, reparere og optimere et 

trykluftsanlæg med både pneumatiske og el- pneumatiske sty-
ringer samt foretage idriftsætning.

• Deltageren kan ligeledes anvende og vedligeholde dokumenta-
tion.

• Deltagerne kan selvstændigt opbygge, dimensionere, vedlige-
holde og optimere enkle og almindeligt fore- kommende pne-
umatiske anlæg.

• Deltageren kan ligeledes opbygge pneumatiske styringer, inde-
holdende spærrende impulser suppleret med nødvendige tids- 
og hastighedsmæssige funktioner og gruppestyringer.

• Deltagerne har kendskab til ventilers og cylindres anatomi og 
virkemåde samt kendskab til de sikkerhedsmæssige problem-
stillinger der er ved arbejde på eller nær ved pneumatiske anlæg.

FORUDSÆTNINGER
Deltagelse i kurset forudsætter, at du har gennemført et af neden-
stående kurser:
• 00000 El-introduktion (Kun for HK-medlemmer)
• 44648 El-introduktion for maskinreparatører, El-lærer 
• 44649 El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik

ANBEFALES AF HK



ANBEFALES AF HK

El-Introduktion 

HK GARANTERER AFHOLDELSE AF DETTE KURSUS!

KURSUSINDHOLD
På kurset lærer du om sammenhængen mellem strøm, spænding, 
modstand og effekt samt kendskab til forsyningsnet og elek-
tromagnetisme. Endvidere lærer du, at udvælge komponenter 
og opbygge, afprøve og idriftsætte relætekniske styringer med 
start*/stop funktioner, tidsfunktioner, reversering, gensidig spær-
ring og stjerne/ trekant-starter.

LÆRINGSPUNKTER
Deltagerne kender sammenhængen mellem strøm, spænding, 
modstand og effekt samt kender til forsyningsnet og elektromag-
netisme.

• Kan udføre relevante målinger/beregninger
• Kan arbejde efter de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stil-

les i forbindelse med el-arbejder
• Kender til anvendelsen af en Programmerbar Logisk Styring
• Kan udvælge komponenter og opbygge, afprøve og idriftsætte 

elektrisk styring, udført med relæer
• Kan opbygge, afprøve og idriftsætte motorstartere, henholdsvis 

Y/D start og elektronisk softstarter, herunder foretage korrekte 
målinger på motoren

• Kan anvende dokumentation i form af funktionsskema, elektrisk 
forbindelses diagram, flerstregsskema, nøgleskema og lednings-
skema

MÅLGRUPPE: 
Kun for HK medlemmer!
Kurset er speciel tilpasset HK- 
medlemmer og på kurset delta-
ger kun andre HK-medlemmer. 

KURSUSDAGE: 
2 x 5 dage. 
2/10 - 6/10, 20/11 - 24/11, 2017.

TILMELDING: 
www.efteruddannelse.dk. 

Kontakt først uddannelses- 
sekretær Irma List. 
Mail: ili@eucsyd.dk 
Tlf: 7412 4105.

BEMÆRK: 
Den 30.10-3.11. 2017 udbydes 
et opfølgende kursus Instal-
lation og fejlfinding på pneu-
matiske komponenter, hvis du 
allerede har deltaget i El-intro-
duktionskurset.

Kurset er på AMU-niveau.
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Der er mulighed for gratis indkvartering og forplejning i forbindelse med kurser på EUC SYD.

Find ansøgningsskema til indkvartering samt yderligere oplysninger på: 
http://www.eucsyd.dk/amu-efteruddannelse/praktisk-information/kost-og-logi/ 

Læs mere om indkvarteringsmulighederne på:
http://www.eucsyd.dk/amu-efteruddannelse/praktisk-information/kursistafdelingen/
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ANBEFALES AF HK

MÅLGRUPPE: 
Kun for HK medlemmer! 
Kurset er speciel tilpasset 
HK-medlemmer og på kurset 
deltager kun andre HK-medlem-
mer. 

KURSUSDAGE: 
5 dage. 
30/10. - 3/11, 2017.

TILMELDING: 
www.efteruddannelse.dk. 

Kontakt først uddannelses- 
sekretær Irma List. 
Mail: ili@eucsyd.dk 
Tlf: 7412 4105.

BEMÆRK: 
Deltagelse forudsætter at man 
forinden har gennemført kurset 
»El-introduktion«.

Kurset er på AMU-niveau.

Der er mulighed for gratis indkvartering og forplejning i forbindelse med kurser på EUC SYD.

Find ansøgningsskema til indkvartering samt yderligere oplysninger på: 
http://www.eucsyd.dk/amu-efteruddannelse/praktisk-information/kost-og-logi/ 

Læs mere om indkvarteringsmulighederne på:
http://www.eucsyd.dk/amu-efteruddannelse/praktisk-information/kursistafdelingen/

HK GARANTERER AFHOLDELSE AF DETTE KURSUS!

KURSUSINDHOLD
På kurset lærer deltagerne selvstændigt at opbygge, dimensione-
re, vedligeholde, optimere og fejlfinde enkle og almindeligt fore-
kommende pneumatiske anlæg.

LÆRINGSPUNKTER
• Deltageren kan opbygge pneumatiske styringer, indeholdende 

spærrende impulser suppleret med nødvendige tids- og hastig-
hedsmæssige funktioner og gruppestyringer. 

• Deltagerne har kendskab til ventilers og cylindres anatomi og 
virkemåde samt kendskab til de sikkerhedsmæssige problem-
stillinger der er ved arbejde på eller nær ved pneumatiske anlæg. 

• Deltagerne kan selvstændigt fejlfinde, reparere og optimere et 
trykluftsanlæg med både pneumatiske og el - pneumatiske sty-
ringer samt foretage idriftsætning. 

• Deltageren kan ligeledes anvende og vedligeholde dokumenta-
tion.

FORUDSÆTNINGER
Deltagelse i kurset forudsætter, at du har gennemført et af neden-
stående kurser:
• El-introduktion (Kun for HK-medlemmer)
• El-introduktion for maskinreparatører, El-lærer 
• El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik

Installation og fejlfinding på 
pneumatiske komponenter



10

ANBEFALES AF HK

MÅLGRUPPE: 
Kurset henvender sig til trykkere, 
bogbindere, grafikere, serigrafer 
og andre, der gerne vil have en 
grundlæggende indføring i pro-
duktionsforløbet og arbejdsgan-
gene forbundet med digitaltryk 
og print.

KURSUSDAGE: 
10 dage. 
16/10 – 27/10, 2017.

TILMELDING: 
www.efteruddannelse dk

KVIKNUMMER: 
851401agr161017 

BEMÆRK:
Kurset er på AMU-niveau.

Digital printopereratør - begynder
-DIGITALPRINT, WORKFLOW OG STORFORMAT

HK GARANTERER AFHOLDELSE AF DETTE KURSUS!

KURSUSINDHOLD
På kurset lærer du at arbejde med klargøring af digitaltryk og print 
til det færdige produkt. Du lærer at indstille og at udnytte printe-
rens kapacitet samt at overholde de professionelle kvalitetskrav, 
der er gældende inden for produktion af digitaltryk.

Du lærer desuden om produktion af storformatprint til banner, 
skilte, dekoration og udstillinger. Du lærer korrekt indstilling af 
kvalitetsparametre for jobbet i de valgte programmer. Du lærer at 
printe og efterfølgende at montere selvklæbende folier. Du opnår 
kendskab til forskellige foliers holdbarheds- og montage egen-
skaber og kan omsætte dette til kvalificerede valg i print, mon-
tage og brug, ligesom du får kendskab til forskellige foliers egen-
skaber, herunder hvordan folien skal håndteres og opbevares.

DIGITALTRYK OG PRINT
Du lærer om rationelle produktionsformer i digital tryk og print, 
farvestyring og inline efterbehandling i et digitalt workflow. Gen-
nem import og print af testjob lærer du at anvende RIP software 
i den digitale produktion, samt den digitale trykmaskines opsæt-
ning og virkemåde. Du lærer desuden at arbejde med inline-ef-
terbehandling og rådgive kunden om den digitale trykteknolo-
gis muligheder. Derudover får du kendskab til, hvordan man kan 
indstille den digitale trykmaskine til optimal kvalitet i forhold til 
tekst, billede og farvegengivelse. Du får desuden viden om web-
to-print i en digital produktion.

LÆRINGSPUNKTER
• Skiftning at forbrugs og reservedele på digital trykmaskine
• Udnyttelse af trykmaskinens kapacitet
• Staffagefarver i en digital trykproces
• Rationelle produktionsmetoder til digitaltryk
• Forskellige former for tryksager, hvor der tages højde for målfast-

hed, beskæring og andre almindelige kvalitetsparametre i for-
hold til produktets endelige udformning

• Anvendelse af inline efterbehandling
• Relevant farveprofil i forhold til opgave og udkørselsenhed
• Foretagelse af kvalitetskontrol af grafiske produkter
• Fremstilling af grafiske produkter og forståelse for sammenhæn-

gen i den grafiske produktion
• Viden om brug af web to print løsninger
• PDF-filhåndtering
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ANBEFALES AF HK

ROLAND DG ACADEMY
Under kurset benytter vi os 
blandt andet af Roland Acade-
my, som er et dedikeret samar-
bejde mellem Roland DG North 
Europe og Media College Aal-
borg. 

Roland Academy er et videncen-
ter inden for digital storformat-
print, digitaltryk og grafisk pro-
duktion. 

Målet med konceptet er at skabe 
et professionelt videns- og un-
dervisningsmiljø med nogle af 
branchens bedste maskiner in-
den for digital storformat print, 
grafisk workflow og produktion. 

På kurset vil der arbejdes med 
produktionsprintere og work-
flow-systemer der sætter stan-
darden for den digitale del af 
den grafiske branche.

PDF
På kurset lærer du, hvordan PDF-filerne generes og kontrolleres i 
forhold til slut anvendelse af PDF-filen. Du lærer bl.a. indstillinger 
til korrekt håndtering af fonte, billeder og farver. Endvidere kigger 
vi på de indbyggede kontrolmuligheder der findes, samt hvorle-
des man konverterer sin PDF til ønsket slutresultat.

LÆRINGSPUNKTER
• Fremstilling og kontrol af PDF-filer
• Indstillinger for fremstillingen af PDF-filer i forhold til print og 

trykt produktion
• Kendskab til skrifter, farver og billeder ved fremstilling af PDF-filer
• Fejlfinding og korrektion i færdige PDF-filer
• Viden om fonte og udskiftning af fonte i PDF-filer
• Viden om billeder i PDF-filer, herunder mulighederne for at æn-

dre på disses oplysning, farverum o.l.
• Konvertering af farver og skrifter i en PDF-fil til grafisk anvendeli-

ge formater

STORFORMATPRINT
Du lærer at printe og efterfølgende at montere selvklæbende fo-
lier. Til denne proces lærer du at anvende relevante monterings-
værktøjer. Du opnår kendskab til forskellige foliers holdbarheds- 
og montageegenskaber, og kan omsætte dette til kvalificerede 
valg af print, montage og brug, ligesom du får kendskab til for-
skellige foliers egenskaber. Du lærer at indstille kvalitetsparame-
tre for jobbet korrekt i de valgte programmer.

LÆRINGSPUNKTER
• RIP-software
• Laminering i forskellige produktionsprocesser
• Fremstilling af salgsprodukt ved anvendelse af storformatprint
• Fremstilling af produktioner, der printer ud over printerens format
• Fremstilling af produkter via print- and cutfunktionen
• Montering af print på ikke printbare materialer
• Vedligeholdelse af storformatprinter
• ICC-profiler
• Rådgivning om den digitale trykteknologis muligheder
• Rationelle produktionsmetoder til storformatprint
• Valg af opløsning, der passer til det enkelte trykemne og job
• Udnyttelse af mediet bedst muligt i forhold til 
 produktionsøkonomi
• Forskellige teknologier inden for storformatprint
• Forskellige trykemner i forhold til storformatprint
• Valg af optimal printteknologi til en given opgave
• Relevante filer og formater i forhold til storformatprint
• Quicksets (hot folder)
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Den grafiske proces fra A til Z  

KURSUSINDHOLD
En medieproduktion er en kompliceret størrelse med mange for-
skellige delprocesser, der skal gennemføres før det færdige re-
sultat foreligger. De forskellige delprocesser er tæt forbundne og 
indbyrdes afhængige af hinanden. Er man operatør i en enkelt af 
disse delprocesser, er det ikke altid lige let både at have det store 
overblik over de mange forskellige delprocesser, samt over ens 
egen jobfunktions sammenhæng med de andre funktioner.

Kurset giver ud fra en operatørsynsvinkel et grundlæggende ind-
blik i, hvad der sker i de forskellige administrative og tekniske del-
processer i forbindelse med en tryksagsproduktion. 

Efter kurset vil du være i stand til at forstå din egen jobfunktions 
sammenhæng med hele produktionsforløbet bedre, og du vil 
være i stand til at komme med konkret forbedringsforslag i for-
hold til hele produktionen.

LÆRINGSPUNKTER
• Outputmedie(r). Print og/eller digitalt?
• Tilrettelægning. Hvordan skal ordren produceres?
• Kalkulation. Hvad koster det for virksomheden at produceres  

ordren?
• Produktion og ordrestyring. Hvilke delprocesser skal ordren 

igennem? Hvordan styres ordren bedst muligt igennem produk-
tionen?

• Design, layout og opsætning til tryk og til digital udgivelse.
• Filformater og farvestyring
• Premedie (DAM og Prepress herunder RIP-teknologier mv.)
• Den digitale opsætningsproces
• Tryk - traditionelt eller digitalt?
• Færdiggørelsesprocesserne og forædling
• Distribution

Kurset afsluttes med en multiple choice opgave og der udstedes 
efterfølgende et kursusbevis.

På kurset modtager deltagerne Grafisk Kogebog, der er en omfat-
tende lærebog. 
(http://meditshop.dk/meditshop/boeger/grafisk-kogebog/)

Bogen kan efterfølgende anvendes som opslagsværk mv.

GRAFISK KOGEBOG

Kaj Johansson
Peter Lundberg
Robert Ryberg

Den komplette guide til den gra� ske produktionsproces. Bogen præsenterer læseren for en struktureret og detal-jeret gennemgang af alle de delprocesser, der knytter sig til fremstillingen af trykt gra� sk kommunikation, lige fra de indledende koncept- og planlægningsstadier og frem til tekniske slutprocesser som print, tryk, e� erbe-handling og færdiggørelse. Gra� sk Kogebog behandler alle aspekter relateret til vellykket tryksagsproduktion herunder IT, farvelære og farvestyring, digitale billeder og billedbehandling, prepress, print og digitaltryk, tryk, e� erbehandling og færdiggørelse, miljø, jura etc.
Gra� sk Kogebog er en praktisk reference at have ved hånden i det daglige, og den indeholder bl.a.:

• Et komplet overblik over hele den grafi ske produk-tionsproces
• Illustrerede beskrivelser af teknikker og programmer• Checklister og step-by-step instruktioner• Råd, tips, vejledning og anbefalinger for hvert trin i processen

• En ordliste med forklaring af mere end  grafi ske og tekniske ord og begreber.

Gra� sk Kogebog er den ideelle ressource for alle, der beskæ� iger sig med produktion af gra� ske tryksager fra designere og layoutere over indkøbere og planlæggere til personer, der arbejder med gra� sk teknik eller stu-derer på et gra� sk uddannelsesforløb. Bogen er skrevet for såvel nybegyndere som professionelle, og den kan både anvendes som lærebog på gra� ske uddannelser og mediaskoler og som dagligt opslagsværk.

Gra� sk Kogebog, der er hædret med adskillige priser, er udgivet på � ere sprog, og har med et samlet salg på langt over . vist sig som et særdeles nyttigt værktøj for rigtig mange læsere.

dansk udgivelse: 

www.meditpublishing.dkwww.meditconsult.dkwww.grafiskkogebog.dkw w w. g r a f i s k k o k . d k 

KAJ JOHANSSON | PETER LUNDBERG | ROBERT RYBERG

 GRAFISK KOGEBOG GUIDE TIL GRAFISK PRODUKTION

ISBN 978-0-471-76138-9

Forfatterne kaj johansson, peter lundberg og
robert ryberg har alle en master grad i grafisk teknik fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. De har alle mere end tyve års ledelsesmæssig erfaring fra prepressvirksomheder, trykkerier og web- og design-bureauer, og driver sammen konsulentvirksomhed relateret til produktionen af marketing kommunikation i reklamebranchen og den grafiske industri.

medit publishing, der står bag udgivelsen af den danske udgave, er et datterselskab til det danske konsulenthus medit consult.

medit consult er et kom-petencecenter indenfor mediegrafisk produktion, teknologi og forretning, og tilbyder uvildig teknisk såvel som forretningsmæssig råd-givning og konsulentbistand, uddannelse og support.

GRAFISK KOGEBOG

ANBEFALES AF HK

MÅLGRUPPE: 
Personer, der primært er  
beskæftiget med produktion i 
grafiske virksomheder, og som 
er interesseret i at lære mere 
om, hvad der sker i de forskel-
lige arbejdsgange og delpro-
cesser, når man producere en 
tryksag eller medvirker i en 
sammenhængende mediepro-
duktion.

KURSUSDAGE: 
3 dage. 
København: 31/10  – 2/11, 2017
Aarhus: 21/11 - 23/11, 2017

TILMELDING: 
www.meditshop.dk 

BEMÆRK: 
Medit Consults kurser afhol-
des i København og Aarhus og 
kan efter nærmere aftale også 
afholdes individuelt, tilpasset 
virksomheden.
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MÅLGRUPPE: 
Personer, der primært er be-
skæftiget med færdiggørelses-
produktion i grafiske virksom-
heder, som er interesseret   i at 
lære mere om, hvad der sker i 
de øvrige delprocesser i selve 
færdiggørelsen og som gerne 
vil vide mere om processerne 
før og efter færdiggørelsen af en 
tryksag samt hvordan materia-
levalget hænger sammen med 
den endelige kvalitet.

KURSUSDAGE: 
3 dage. 
København: 7/11 - 9/11, 2017
Aarhus: 28/11 - 30/11, 2017

TILMELDING: 
www.meditshop.dk 

BEMÆRK: 
Medit Consults kurser afhol-
des i København og Aarhus og 
kan efter nærmere aftale også 
afholdes individuelt, tilpasset 
virksomheden.

Færdiggørelse fra A til Z

KURSUSINDHOLD
Begrebet færdiggørelse dækker over en lang række forskellige 
delprocesser, der tager udgangspunkt i det færdige trykark og 
afsluttes når det endelige resultat foreligger. De forskellige del-
processer er tæt forbundet og afhængige af hinanden og udsving 
i kvaliteten eller deciderede fejl kan have overordentlig store kon-
sekvenser. Derfor er det afgørende, at man som operatør i færdig-
gørelsesprocessen har et godt overblik over de forskellige delpro-
cesser samt over ens egen jobfunktions sammenhæng med de 
andre processer.

Med udgangspunkt i færdiggørelsesprocessen giver kurset et 
grundlæggende indblik i, hvad der sker i de forskellige delproces-
ser og hvordan disse hænger sammen med resten af produktio-
nen af en tryksag. Efter kurset vil du være i stand til at forstå din 
egen jobfunktions sammenhæng i hele produktionen bedre, og 
du vil være godt klædt på til at komme med konkret forbedrings-
forslag i forhold til din egen jobfunktion.

LÆRINGSPUNKTER
• Tilrettelægning af tryksagen. Hvordan skal den produceres efter-

følgende?
• Materialelære: Papir, farve og lim mv. Samt hvordan det rigtige 

materialevalg kan have betydning for det færdige resultat af en 
tryksag

• Design og prepress. Hvordan skal tryksagen se ud og hvordan 
forberedes den til tryk

• Tryk. Gennemgang af de mest almindelige trykprocesser. Arkoff-
set, coldset og heatset mv.

• Færdiggørelsesprocesserne. Gennemgang af de forskellige fær-
diggørelsesprocesser som fx skæring, samlehæftning og fals-
ning mv.  Det primære fokus vil være på sammenhæng imellem 
processerne og det bagvedliggende grundlag.

• Specielle færdiggørelsesmuligheder. Nye specielle færdiggørel-
sesmuligheder som differentiere slutproduktet

• Forædlingsmuligheder. Hvilke muligheder er der efter færdiggø-
relsen? Fx uv-lakering mv.

På kurset modtager deltagerne Grafisk Kogebog, der er en om-
fattende lærebog. (http://meditshop.dk/meditshop/boeger/gra-
fisk-kogebog/). Bogen kan efterfølgende anvendes som opslags-
værk mv.

Der udstedes efterfølgende et kursusbevis.

GENERELLE KURSER 
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MÅLGRUPPE: 
Personer beskæftiget i grafiske 
virksomheder, som er interesse-
ret i at få en personlig afklaring 
af deres fremtidige job- og 
karrieremuligheder samt i at få 
afdækket, hvilken krav til ud-
dannelse mv. valget resulterer i.

KURSUSDAGE: 
2 dage. 
København: 10/10 – 11/10, 2017
Aarhus: 24/10 - 25/10, 2017

TILMELDING: 
www.meditshop.dk 

BEMÆRK: 
Medit Consults kurser afhol-
des i København og Aarhus og 
kan efter nærmere aftale også 
afholdes individuelt, tilpasset 
virksomheden.

Dit job i fremtiden

KURSUSINDHOLD
Omstillingstempoet for mange ansatte i dag er stigende, og kra-
vene til den enkelte forøges hele tiden i takt med at jobfunktioner 
omlægges og i nogle tilfælde sågar nedlægges. 

For at være på forkant med udviklingen er det en god ide aktivt 
at gå i gang med at planlægge sine fremtidige karriereønsker. 
Selvom man måske har arbejdet med det samme i mange år, er 
der al mulig grund til at »ryste posen« og aktivt gå i gang med at 
planlægge sine ønsker til sin professionelle fremtid og klarlægge 
hvilken betydning dette har for uddannelse mv., så man selv ak-
tivt kan tage ejerskab for sin fremtid.

LÆRINGSPUNKTER
• Kompetenceafklaring. Hvilke kompetencer har jeg pt. baseret 
 på en individuel samtale?
• Hvordan bliver jeg i stand til at se muligheder, som jeg ikke  

kan se i dag?
• Hvordan kan jeg udvikle mig indenfor rammerne af mit nuvæ-

rende job?
• Hvordan bliver jeg mere »synlig« i min egen organisation?
• Hvordan kan jeg bedre gøre en forskel i forhold til min 
 jobfunktion?
• Fremtidsønsker. Hvor vil jeg gerne være professionelt om tre år?
• Hvilke krav stiller dette til kompetenceudvikling i form af kurser 

mv.?
• Afsluttende samtale og dokumentation af min individuelt tilpas-

sede kompetenceudviklingsplan.

Efter kurset vil du modtage et kursusbevis og et overordnet for-
slag til et kompetenceudviklingsforløb.

GENERELLE KURSER 
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Lav korte videoer med din Smartphone

KURSUSINDHOLD
Grib din smartphone og lær at lave små, enkle videoer til socia-
le medier og andre online-kanaler, som hjemmesider. Billeder og 
videoer har en anden appel end tekst. De opnår ofte langt mere 
opmærksomhed og giver mere aktivitet og respons. I fremtiden 
bliver der brug for flere medarbejdere, der kan finde ud af at pro-
ducere levende billeder og små video-snacks. Kurset introducerer 
dig til de mange muligheder, som du allerede har ved hånden i 
din telefon.

LÆRINGSPUNKTER
• Hvordan - og ikke mindst hvorfor - arbejder man med video? 

Tankesættet bag forskellene på stillbilleder og video, samt hvad 
video kan bruges til.

• Smartphone og/eller tablet. Fordele kontra ulemper. Ekstra ud-
styr – hvad er nice to have og hvad er need to have (stativ, for-
satsobjektiver, rig, mikrofon, lys etc.). Øvrig hardware: hvad kræ-
ves for at være fit for fight på det mobile workflow?

• Hvis ikke en smartphone er god nok – hvad så? (Ikke hoved- 
emnet, men berøres).

• Optageteknik i praksis: sådan håndterer du udstyret og sådan 
undgår du diverse fælder.

• Hvad findes der af tjenester til at vise video – både via de sociale 
medier og via dedikerede tjenester.

• Valg af formater etc. Vi kigger nærmere på hele Adobes platform 
til såvel smartphone som tablet, både når det gælder optagel-
se, redigering, diverse effekter til colourgrading samt apps til at 
præsentere det færdige resultat i.

• Vi tester udstyret af og går derefter i marken for at lave opta- 
gelser.

• Vi øver en situation, hvor der bliver mulighed for at prøve kræfter 
med både total- og close-up optagelser, panorering, zooming 
etc.

• Optagelserne skal redigeres og klippes sammen. Vi arbejder i 
apps på smartphone/tablet og på desktop.

• Distribution. Vi prøver at uploade det færdige arbejde.

Det er en stor fordel hvis du har din egen iPhone til rådighed. 

Efter kurset udstedes der et kursusbevis.

MÅLGRUPPE: 
Alle, som er interesseret i at lære 
mere om fremstilling af korte vi-
deoer ved hjælp af smartphones 
og som på forhånd ikke har den 
store erfaring i at gøre det.

KURSUSDAGE: 
2 dage. 
København: 24/10 – 25/10, 2017
Aarhus: 14/11 - 15/11, 2017

TILMELDING: 
www.meditshop.dk 

BEMÆRK: 
Medit Consults kurser afhol-
des i København og Aarhus og 
kan efter nærmere aftale også 
afholdes individuelt, tilpasset 
virksomheden.
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MÅLGRUPPE: 
Alle, der ønsker at lære, hvordan 
man kommunikerer effektivt til 
en større målgruppe vha. e-mail 
baserede nyhedsbreve

KURSUSDAGE: 
2 dage. 
København: 12/9 - 13/9, 2017
Aarhus: 10/10 - 11/10, 2017

TILMELDING: 
www.meditshop.dk 

BEMÆRK: 
Medit Consults kurser afhol-
des i København og Aarhus og 
kan efter nærmere aftale også 
afholdes individuelt, tilpasset 
virksomheden.

Det effektive nyhedsbrev

KURSUSINDHOLD
Et nyhedsbrev giver dig mulighed for at levere dybdegående in-
formation, og det vil som oftest blive læst af flere personer. 

På dette kursus lærer du at skrive og designe nyhedsbreve, så 
tekst, design og indhold går op i en højere, interesseskabende en-
hed og du lærer grundlæggende om e-mail kommunikation og 
hvilke præmisser du arbejder under. 

Du lærer også på egen hånd rent teknisk at opsætte og udsende 
nyhedsbreve som e-mails og du lærer at evaluere effekten af din 
udsendelse. 

Nyhedsbreve modtages og læses på både computer, tablet og 
smartphone og derfor er det vigtigt, at du lærer at anvende de 
nyeste værktøjer og metoder. MailChimp er et online nyheds-
brevs-system, der på brugervenlig og økonomisk overkommelig 
vis gør alle i stand til at lave flotte, veldefinerede nyhedsbreve i et 
simpelt interface. Samtidig er MailChimp pakket med avancerede 
funktioner og muligheder og den bagvedliggende kodning sikrer 
en ensartet og korrekt gengivelse af nyhedsbrevet, uanset hvilket 
platform og mailprogram modtageren anvender. 

LÆRINGSPUNKTER
• Teori om nyhedsbreve og eksempler på best practice
• Planlægning af budskab og indhold, modtagere, udsendelses-

tidspunkt og –frekvens, opsamling af respons
• Design, der understøtter budskabet og skaber interesse.
• Lister over modtagere, hvordan administrerer man dem og hvad 

siger loven?
• Personalisering af nyhedsbrevet og differentiering af 
 modtagerne.
• Opsætning af tilmeldingsformularer og svarmails.
• Grundskabeloner til nyhedsbrevet – opsætning og tilpasning.
• Statistik på modtagelsen, analyse og tilpasning.
• Integration til sociale medier, f.eks. FaceBook
• Test af nyhedsbrevet på forskellige platforme.
• Test af nyhedsbrevet, så det undgår spam-filtre 
• Lav variabelt indhold alt efter dine abonnenters interesser.
• MailChimp: overblik over både gratis- og betalingsudgave
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MÅLGRUPPE: 
Kurset er for dig, der har behov 
for at kunne sætte tekst og bille-
der pænt op og sende det ud af 
huset. Kurset henvender sig til 
dig, der ønsker at starte ved nul 
eller har brugt programmerne 
sporadisk.

KURSUSDAGE: 
4 dage 
24/10, 25/10, 22/11, 7/12, 2017.

TILMELDING: 
www.dmjx.dk. 

BEMÆRK: 
Kurset forudsætter, at du beher-
sker en computers grundlæg-
gende funktionaliteter.
Kurset giver dig de nødvendige 
forudsætninger for at deltage i 
en række fag på akademiuddan-
nelsen for Kreativitet & Design 
i medie- og kommunikations-
branchen.

Grundlæggende InDesign og Photoshop
BLIV FORTROLIG MED DE BASALE FUNKTIONER 

KURSUSINDHOLD
Dette kursus giver dig en grundlæggende introduktion til InDe-
sign og Photoshop. Du lærer at arbejde med programmernes ba-
sale funktioner og at eksportere de færdige filer til print og tryk. 
Du bliver i stand til at skrive og placere både tekst og billeder i In-
design, og du lærer at optimere billeder i Photoshop og profitere 
af samspillet mellem de to programmer.

Vi starter på absolut begynderniveau i både InDesign og Photos-
hop. InDesign er det største program i Adobe pakken, hvor du skal 
kende en stor den af funktionerne for at kunne en lille smule. Vi 
starter derfor ud med en grundig introduktion til programmet. 
Med Photoshop er det anderledes: her kan du faktisk arbejde lidt 
i programmet allerede efter en kort introduktion.

DET KAN DU EFTER KURSET 
Efter kurset kender du InDesigns grundlæggende funktioner, så 
du kan arbejde med opsætning af tekst, farver og fotos. Du ken-
der de grundlæggende regler for opsætning af skrift og farver, så 
du kan bruge programmet til at lave fx visitkort, flyers, annoncer, 
plakater og foldere.

Du kan også bruge Photoshop til at optimere billeder. Du ved, 
hvordan man kan fortælle forskellige historier afhængigt af, hvor-
dan man beskærer billedet. Du er også i stand til at forbedre bil-
leder ved at arbejde med lys, kontrast, skarphed og retouchering.

UNDERVISNINGSFORM
Mellem undervisningsdagene arbejder du hjemme med min-
dre opgaver. Alle opgaver er fulgt af en instruktionsvideo, der 
relaterer til løsningen. Sidst i forløbet stilles en større opgave 
som inkluderer alt det du har lært. 

PROGRAM
Det nøjagtige program sendes til deltagerne ca. 2 uger før 
kursusstart. Udover programmet vil du også få adgang til en 
for-opgave som vi vil anbefale dig at løse inden kursusstart.

GENERELLE KURSER

X�DANMARKS�MEDIE-�OG� 
JOURNALISTHØJSKOLE
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4 KURSUSDAGE  
FORDELT OVER 8 UGER  
MED PERSONLIG COACHING

Kurset løber over en periode på 
otte uger, hvilket optimerer din 
mulighed for at indarbejde det, 
som du lærer på kurset i dit dag-
lige arbejde. Vi starter ud med to 
sammenhængende dage, hvor 
du får en grundig introduktion 
til InDesign. De efterfølgende to 
kursusdage ligger som enkelte 
dage med tre ugers mellemrum.

Mellem mødedagene løser du 
opgaver derhjemme. Jan Elle, 
som underviser på kurset, har 
udviklet en række online vide-
oer specifikt til kurset, hvor han 
én efter én gennemgår InDesign 
og Photoshops funktioner og 
introducerer en hjemmeopgave. 
Mellem kursusdagene giver Jan 
personlig online coaching via 
Skype på dine opgaver.

OM INDESIGN LÆRER DU:
• InDesigns brugerflade og generelle indstillinger
• Import af tekst (evt. fra Word)
• Teksthåndtering: Typografi og redigering
• Mastersider og automatiske sidenumre
• Smarte afsnitsformater
• Kreativt layout med Indesigns grafikdel
• Farver og farveforløb

OM PHOTOSHOP LÆRER DU:
• Photoshops brugerflade og indstillinger
• Primær kontrastjustering af billede
• Beskæring
• Forståelse af lag og gennemsigtighed
• Simpel fritlægning
• Simpel samkopiering
• Retouche
• Samspillet med Indesign
• PDF til korrektur og tryk
• Målgruppe

PRISEN OMFATTER
Prisen dækker undervisning og forplejning på undervisnings-
dagene. Du skal påregne ekstraudgifter til litteratur og mate-
rialer.

GENERELLE KURSER

X�DANMARKS�MEDIE-�OG� 
JOURNALISTHØJSKOLE
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MÅLGRUPPE: 
Journalister og andre der indi-
mellem bruger telefonen som 
kamera og som vil lære at tage 
bedre billeder, kende de gode 
fotoapps og få mere kontrol 
over resultatet.

KURSUSDAGE: 
1 dag.  
8/11, 2017.

TILMELDING: 
www.dmjx.dk. 

BEMÆRK: 
Du skal medbringe din egen 
smartphone på kurset, enten en 
iPhone af nyere dato, dvs. iPho-
ne 6 eller nyere - eller en iPad. 
Medbringer du Android smartp-
hone, skal du være opmærksom 
på, at der kan være begrænsnin-
ger ift. appudvalg og redigering.

X�DANMARKS�MEDIE-�OG� 
JOURNALISTHØJSKOLE

FÅ DET BEDSTE UD AF DIT MOBILKAMERA.

KURSUSINDHOLD
Mobiltelefonens kamera har én stor fordel. Det er altid i nærhe-
den, når du har brug for at tage et billede i en fart. På dette kursus 
lærer du at mestre de nye features i telefonen og få det optimale 
ud af mobilkameraet, så dine billeder bliver så gode som muligt 
- ude som inde.

Det bedste kamera du har, er det kamera du har adgang til. Med 
kameraet i din telefon, har du faktisk hurtig og nem adgang til 
billeder som sagtens kan være af høj kvalitet.

Mobilkameraet er let, nemt og fleksibelt og giver gode mulighe-
der for at fange nuet og de unikke fotomuligheder. Men alt for 
ofte bliver billedkvaliteten for dårlig og ude af fokus.

Kurset varer en dag og har fokus på teknik, apps og simple øvelser 
som vil gøre dine mobilbilleder både tekniks og indholdsmæssigt 
bedre.

Vi tager udgangspunkt i de nyeste kamera-apps på kursustids-
punktet, og man må som kursist beregne udgifter til køb af disse 
apps, hvis man ikke har dem i forvejen. 

LÆRINGSPUNKTER
• Udnyt alle features i mobilkameraet
• Brug kameraapps som giver dig endnu bedre billeder og redige-

ringsmuligheder
• Lær at efterbehandle billederne direkte på telefonen, så de er 

klar til brug
• Anvend lys og andre teknikker for at lave mere end bare 

snapshots

Tilmeldte vil på forhånd få en oversigt over de apps vi skal arbejde 
med.

Kameraet op af lommen 
- bliv god til mobilfoto

GENERELLE KURSER
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MÅLGRUPPE: 
Xxxx Xxxx. Kurset er speciel 
tilpasset HK-medlemmer og 
på kurset deltager kun andre 
HK-medlemmer. 

KURSUSDATOER: 
2 x 5 dage. Den 2.10 – 6.10, 20.11 
– 24.11, 2017. 

PRIS: 1.080 KR.

TILMELDING DIREKTE PÅ: 
www.efteruddannelse.dk. 

Kontakt først uddannelsessekre-
tær Irma List: mail:ili@eucsyd.dk, 
telefon: +45 7412 4105.

BEMÆRK: 
Den 30.10-3.11, 2017 udbydes et 
opfølgende kursus Installation 
og fejlfinding på pneumatiske 
komponenter, hvis du allerede 
har deltaget i El-introduktions-
kurset.

Installation og fejlfinding på pneumatisk 
komponenter (Kun for HK-Medlemmer)  

LÆRINGSPUNKTER
• Deltagerne kan selvstændigt fejlfinde, reparere og optimere et 

trykluftsanlæg med både pneumatiske og el- pneumatiske sty-
ringer samt foretage idriftsætning.

• Deltageren kan ligeledes anvende og vedligeholde dokumenta-
tion.

• Deltagerne kan selvstændigt opbygge, dimensionere, vedlige-
holde og optimere enkle og almindeligt fore- kommende pne-
umatiske anlæg.

• Deltageren kan ligeledes opbygge pneumatiske styringer, inde-
holdende spærrende impulser suppleret med nødvendige tids- 
og hastighedsmæssige funktioner og gruppestyringer.

• Deltagerne har kendskab til ventilers og cylindres anatomi og 
virkemåde samt kendskab til de sikkerhedsmæssige problem-
stillinger der er ved arbejde på eller nær ved pneumatiske anlæg.

FORUDSÆTNINGER
Deltagelse i kurset forudsætter, at du har gennemført et af neden-
stående kurser:
• 00000 El-introduktion (Kun for HK-medlemmer)
• 44648 El-introduktion for maskinreparatører, El-lærer 
• 44649 El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik

KURSER PÅ AMU NIVEAU
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KURSUSINDHOLD
Få en grundig introduktion til layout og opsætning af grafisk de-
sign. På kurset lærer du om de grundlæggende menuer og funk-
tioner i et professionelt layout- og ombrydningsprogram, og du 
bliver dermed i stand til at fremstille og/eller tilrette forskellige 
grafiske produkter som invitationer, annoncer, nyhedsbreve og 
mindre foldere – alt sammen selvfølgelig under hensyntagen til 
grundlæggende typografiske og æstetiske principper.

LÆRINGSPUNKTER
• Træning i anvendelse af layout- og ombrydningsprogrammets 

brugerflade og i de grundlæggende menuer, værktøjer og andre 
vigtige funktioner

• Selvstændigt arbejde med oprettelse eller import og modifice-
ring af tekst og grafikobjekter og formatering af tekst

• Arbejde med CMYK/Pantone-farver, bl.a. med effekter som far-
veforløb og farveudtoning

• Indsætte og beskære grafik og billeder
• Oprettelse og redigering af dokumenter og oprettelse og anven-

delse af dokumentskabeloner
• Benyttelse af programmets teknikker til at oprette og redigere 

typografiske forme til forskellige rubriktyper med både tegn- og 
afsnitsdefinitioner

• Arbejde med tekstbehandlingsfaciliteter og læring i oprettelse 
og anvendelse af brugerordbog samt udførelse af stavekontrol

• Anvendelse af programmets »find og erstat«-funktioner til æn-
dring af såvel tekst som typografi

• Håndtering af ombrydning, produktion og udkørsel i enkle grafi-
ske produkter

• Arbejde med layout og øvning i at tage hensyn til grundlæggen-
de typografiske og æstetiske principper

• Foretagelse af nødvendige indstillinger til korrekt udkørsel på 
laserprinter samt gennemgang af, hvordan du laver en PDF-fil til 
tryk

Vi anvender Adobe InDesign CC 2017.

MÅLGRUPPE: 
Alle, der har en grafisk interesse 
og grundlæggende kendskab 
til it.

KURSUSDAGE: 
2 x 2 dage. 
6/9 – 7/9, 13/9 – 14/9, 2017.

TILMELDING: 
www.efteruddannelse.dk. 

KVIKNUMMER: 
851401 agr060917

BEMÆRK: 
Der udleveres trykt kompendi-
um, der efter kurset kan anven-
des som et godt opslagsværk. 
Der udstedes kompetence- 
givende kursusbevis.

KURSER PÅ AMU-NIVEAU

Grafisk design, lay-out og ombrydning 
- begynder
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KURSUSINDHOLD
Her er kurset til dig, der gerne vil være stærkere i grafisk produkti-
on og gøre tingene på den smarte måde. På kurset lærer du bl.a. 
at opbygge komplicerede magasin- og bladsider på en effektiv 
måde, hvor der samtidig tages hensyn til typografiske grund-
principper. Du vil få indsigt i fordelene ved automatisering med 
fremstilling af dokumentskabeloner indeholdende komplette ty-
pografiske forme og mastersider med automatisk paginering og 
andre faste elementer. Vi kommer kort sagt igennem en masse 
funktioner, der kan gøre produktion af flersidede dokumenter 
nemmere og mere effektiv.

LÆRINGSPUNKTER
• At overskue, at planlægge og gennemføre fremstillingen af kom-

plicerede magasin- og bladsider med udgangspunkt i rationelle 
produktionsmetoder

• Fremstilling af forskellige former for tryksager, hvor der tages 
hensyn til typografiske grundprincipper, målfasthed, beskæring 
og andre almindelige kvalitetsparametre i forhold til produktets 
endelige udformning

• Arbejde med opsætning af tabeller, fremstilling af dokument-
skabeloner indeholdende komplette typografiske forme og ma-
stersider med pagina og andre faste elementer

• Ombrydning af komplicerede magasin- og bladsider med kor-
rekte orddelings- og justeringsindstillinger

• Arbejde med både manuelle og automatiske tekstkæder
• Håndtering af almindeligt forekommende problemstillinger i et 

digitalt grafisk workflow
• Generering af PDF-filer fra InDesign

Work smart med Adobe InDesign! 
Vi anvender Adobe InDesign CC 2017.

MÅLGRUPPE: 
Alle, der har grundlæggende 
kendskab til it og en vis rutine i 
arbejdet med design.

KURSUSDAGE: 
2 x 2 dage. 
25/10 – 26/10, 1/11 – 2/11, 2017.

TILMELDING: 
www.efteruddannelse.dk. 

KVIKNUMMER: 
851401 agr251017

BEMÆRK: 
Der udleveres trykt kompendi-
um, der efter kurset kan anven-
des som et godt opslagsværk. 
Der udstedes kompetence- 
givende kursusbevis.

KURSER PÅ AMU-NIVEAU

Grafisk design, lay-out og ombrydning 
- rutine
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MÅLGRUPPE: 
Alle, der er rutinerede inden for 
grafisk design.

KURSUSDAGE: 
2 dage. 
6/12 – 7/12, 2017.

TILMELDING: 
www.efteruddannelse.dk. 

KVIKNUMMER: 
851401 agr061217

BEMÆRK: 
Der udleveres trykt kompendi-
um, der efter kurset kan anven-
des som et godt opslagsværk. 
Der udstedes kompetence- 
givende kursusbevis.

KURSUSINDHOLD
Tid er penge og rugbrødsarbejde kedeligt. Få effektiviseret dit ar-
bejde og spar både tid og besvær i layoutprogrammet. På kurset 
bevæger vi os ud i hjørnerne af InDesign. Du lærer at udnytte ud-
videde muligheder inden for programmet, så du kan udføre op-
gaver mere effektivt med nye og forbedrede produktivitets-funk-
tioner – herunder placering af flere filer, anvendelse af effekter, 
brugen af dataflet og mere avanceret »find og erstat-funktion«.

Du lærer at håndtere lange dokumenter via bogfunktionen – her-
under også automatisk indholdsfortegnelse, forankrede objekter, 
avanceret import af tekst. Vi ser på opsætning af punkttegn og 
nummerering samt anvendelse af løbende sidehoveder og side-
fødder, der er baseret på sidens indhold og opdateres dynamisk. 

Kurset byder endvidere på tips og tricks til at gøre dit arbejde lidt 
sjovere.

LÆRINGSPUNKTER
• Produktivitetsforbedringer
• Live Captions (automatiske billedtekster)
• Kreative effekter og indstillinger
• Dataflet
• Tekstvariabler
• Bogfunktionen
• Krydsreferencer
• Celle-  og tabelformater
• Scripts og plug-ins

Work smart and fast med Adobe InDesign! 
Vi anvender Adobe InDesign CC 2017.

KURSER PÅ AMU-NIVEAU

Grafisk design, lay-out og ombrydning 
- avanceret
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KURSUSINDHOLD
Her er kurset for dig, der gerne vil begynde med illustrationsar-
bejde på den rigtige måde. Du lærer at arbejde med vektorgrafik 
(herunder pennens tegneegenskaber), tegne målfast, arbejde i 
lag og oprette masker. Derudover får du også et godt kendskab 
til grundlæggende værktøjer til oprettelse, manipulation og re-
digering af vektorgrafik – alt sammen så du kan gå hjem og lave 
mere komplekse illustrationer og udnytte de mange muligheder 
og værktøjer, der er.

LÆRINGSPUNKTER
• Anvendelse af forskellige farvelægningsteknikker og definering 

af farver i forbindelse med fremstilling af vektorbaseret grafik
• Definition af farver i RGB, CMYK og PANTONE
• Brug af farveforløb
• Oprettelse og anvendelse af masker
• Brug af dækkende og gennemsigtige flader
• Manipulation af tekst og grafik i forbindelse med fremstilling af 

vektorbaseret grafik, herunder skalering, drejning, kursivering 
osv. af tekst samt vektorisering af tekst med henblik på ændring 
af bogstavernes form og farve

• Korrekt arkivering i filformater, der understøtter vektorbaseret 
grafik i

• Forhold til en videre grafisk produktionsproces
• Import af skabeloner/templates til rentegning
• Videreforarbejdning af vektoriserede originaler og skabeloner

Masser af kreative muligheder i dit design med Adobe Illustrator! 
Vi anvender Adobe Illustrator CC 2017.

MÅLGRUPPE: 
Alle, der har interesse for det 
grafiske område og grundlæg-
gende kendskab til it.

KURSUSDAGE: 
2 x 2 dage. 
2/10 – 3/10, 9/10 – 10/10, 2017.

TILMELDING: 
www.efteruddannelse.dk. 

KVIKNUMMER: 
851401 agr021017

BEMÆRK: 
Der udleveres trykt kompendi-
um, der efter kurset kan anven-
des som et godt opslagsværk. 
Der udstedes kompetence- 
givende kursusbevis.

KURSER PÅ AMU-NIVEAU

Kreativ illustration 
- begynder
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KURSUSINDHOLD
På kurset lærer du at anvende nye funktioner og opdaterede 
værktøjer, som alle medfører øget produktivitet og kreativitet. Du 
lærer bl.a. om effektiv farveredigering og anvendelse af 3D-effek-
ter. Du vil blive præsenteret for nye anvendelsesmuligheder, og 
der vil være mulighed for at tage udgangspunkt i aktuelle opga-
ver og problematikker.

LÆRINGSPUNKTER
• Lag- og grafikgennemgang af 3D-værktøjerne
• Smart redigering i objekter og arbejde med lag i forbindelse 

med løsningen af en illustrationsopgave i et vektorbaseret gra-
fikprogram

• Anvendelse af forskellige filtre og effektfunktioner med kombi-
nation af flere redigerbare effekter på objekter og lag

• Integration af pixel- og vektorbaseret grafik
• Kombinationen af pixel- og vektorbaseret grafik i forbindelse 

med fremstillingen af illustrationsopgaver i et vektorbaseret gra-
fikprogram

• Oprettelse af mønstre på en nem og enkel måde, samt at ekspe-
rimentere og redigere for en maksimal designfleksibilitet

• Automatisk vektoroptegning af pixelgrafik uden komplekse 
funktioner

• Kendskab til ny effektiv og fleksibel brugerflade
• Redigering af inline og effektive navne i lag, farveprøver, børster, 

tegnebrætter og andre paneler direkte i selve panelerne uden at 
bruge mellemliggende dialogbokse

• Brug af piletasterne for at ændre skrifttyper i kontekst for udvalgt 
tekst: glyffer til uncialer, hævet tekst og meget mere kan nu åb-
nes ét sted - fra Character-panelet

• Hurtig adgang til den populære Scale Strokes and Effects-indstil-
ling, takket være den nye tilgængelighed i Transform-panelet

• Dock-værktøjer horisontalt el. vertikalt for et effektivt arbejds-
rum

• Anvendelse af farveforløb på dine strøg – i længden, i bredden 
eller i selve strøget – alt sammen med komplet kontrol over far-
veforløbets placering og opacitet

Kreativitet, effektivitet og speed med Adobe Illustrator! 
Vi anvender Adobe Illustrator CC 2017.

MÅLGRUPPE: 
Kurset er for dig der allerede 
arbejder med illustration, men 
ønsker at blive bedre og arbejde 
mere kreativt.

KURSUSDAGE: 
2 x 2 dage. 
6/12 – 7/12, 13/12 – 14/12, 2017.

TILMELDING: 
www.efteruddannelse.dk. 

KVIKNUMMER: 
851401 agr061217

BEMÆRK: 
Der udleveres trykt kompendi-
um, der efter kurset kan anven-
des som et godt opslagsværk. 
Der udstedes kompetence- 
givende kursusbevis.

KURSER PÅ AMU-NIVEAU

Kreativ illustration 
- rutine



27

MÅLGRUPPE: 
Kurset er for dig, der har inte-
resse i det grafiske område og 
grundlæggende kendskab til it.

KURSUSDAGE:  
2 x 2 dage.

Enten:
4/9 – 5/9, 11/9 – 12/9, 2017.

Eller: 
6/11 – 7/11, 13/11 – 14/11, 2017

TILMELDING: 
www.efteruddannelse.dk. 

KVIKNUMMER: 
851401agr 040917 eller 
851401agr 061117

BEMÆRK: 
Der udleveres trykt kompendi-
um, der efter kurset kan anven-
des som et godt opslagsværk. 
Der udstedes kompetence- 
givende kursusbevis.

KURSUSINDHOLD
På kurset lærer du, hvordan du arbejder med grundlæggende 
korrektion af billeder. Vi gennemgår hele processen - fra når du 
åbner et billede, til hvordan du laver retoucheringer, farvekorrek-
tioner, sammenkopieringer og hvordan du gemmer det til tryk og 
web i de korrekte formater og med den korrekte opløsning. Du vil 
lære alle Photoshops grundlæggende funktioner, så du vil være 
i stand til at arbejde effektivt med Photoshop, når du er færdig 
med kurset.

LÆRINGSPUNKTER
• Du bliver introduceret til Photoshops brugerflade
• Du lærer at indstille Photoshop, så den passer til dine behov
• Du bliver bekendt med de mest basale værktøjer og blive i stand 

til at lave grundlæggende redigeringer af et billede
• Du lærer at bruge Photoshop retoucheringsværktøjer
• Du lærer at foretage de mest basale justeringer af ethvert  

fotografi
• Du bliver introduceret til lag og filtre
• Du lærer Adobe Bridge at kende
• Du lærer om farver og forløb, oprettelse og arkivering af doku-

menter i forskellige formater
• Du lærer at lave simple fritlægninger af billeder
• Du lærer, hvordan du lave sammenkopieringer af billeder
• Du lærer at gemme dine billeder til brug på nettet

Få styr på de grundlæggende metoder med Adobe 
Photoshop CC 2017!

KURSER PÅ AMU-NIVEAU

Billedbehandling 
- begynder
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MÅLGRUPPE: 
Kurset er for dig, der i forvejen 
har kendskab til billedbehand-
ling i Adobe Photoshop.

KURSUSDAGE: 
2 dage. 
4/12 – 5/12, 2017.

TILMELDING: 
www.efteruddannelse.dk. 

KVIKNUMMER: 
851401agr041217

BEMÆRK: 
Der udleveres trykt kompendi-
um, der efter kurset kan anven-
des som et godt opslagsværk. 
Der udstedes kompetence- 
givende kursusbevis.

KURSUSINDHOLD
På dette kursus kommer du helt ud i hjørnerne af Photoshop. Vi 
ser på avanceret sammenkopiering af billeder vha. Smart Objects, 
og hvordan du bruger Illustrator grafik i Photoshop. Vi ser på ef-
fekter, masker og filtre, og hvordan du opretter Actions til at auto-
matisere din produktion.

LÆRINGSPUNKTER
• Du får viden om avanceret brug af lagmasker og justeringslag
• Du lærer at arbejde kreativt med masker til fritlægning
• Brug af Smart Objects mellem Photoshop og Illustrator
• Oprettelse af Actions og andre automatiseringsfunktioner
• Brug af Opacity og Blending Modes
• Forvrængning af objekter med Puppet Warp funktionen
• Vanishing Point funktionen
• Gør et billede »flydende« med Liquify funktionen
• Opret panoramer

Kreativ manipulation på højt niveau med Adobe Photoshop CC 
2017!

KURSER PÅ AMU-NIVEAU

Billedbehandling 
- avanceret



29

MÅLGRUPPE: 
For alle, der vil lære at bygge 
hjemmesider helt fra bunden 
med det gratis open source  
program WordPress.

KURSUSDAGE: 
2 x 2 dage.
4/10 - 5/10, 11/10 - 12/10, 2017.

TILMELDING: 
www.efteruddannelse.dk. 

KVIKNUMMER: 
851401agr041017

BEMÆRK: 
Der udleveres trykt kompendi-
um, der efter kurset kan anven-
des som et godt opslagsværk. 
Der udstedes kompetence- 
givende kursusbevis.

KURSUSINDHOLD
På kurset lærer du at bygge en hjemmeside op helt fra bunden. 
Vi kigger på de forskellige udbydere af WordPress løsninger og 
fordele og ulemper ved dem. 

Vi installerer WordPress, og du bliver fortrolig med brugergræn-
sefladen og tilpasning af systemet. Du lærer, hvordan du opretter 
menuer og sider og hvordan du arbejder med billeder. Vi kigger 
på, hvordan du installerer nye temaer, og hvordan du udvider og 
tilpasser funktionaliteten med plugins og widgets. 

På kurset kommer vi også ind på, hvordan du optimerer din hjem-
meside til søgemaskinerne.

Kurset er tilrettelagt således, at du ikke behøver noget kendskab 
til WordPress. Du skal altså ikke kende til koder eller rode med da-
tabaser. 

På kurset vil du få masser af tips til nyttige ressourcer som fx: hvor 
du kan finde billeder, temaer og plugins, og hvilke du bør installe-
re. Der vil også blive tid til, at du kan arbejde med din egen hjem-
meside på kurset.  

FÅ DEL I DE GRATIS KODER OG LÆR AT BYGGE HJEMME- 
SIDER HELT FRA BUNDEN MED WORDPRESS!

KURSER PÅ AMU-NIVEAU

Byg hjemmesider med WordPress 
- begynder
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MÅLGRUPPE: 
For dig, der fotograferer med 
spejlreflekskamera til hjemme-
brug og gerne vil drive din  
fotografering lidt videre.

KURSUSDAGE: 
10 dage.
18/9 - 29/9, 2017

TILMELDING: 
www.efteruddannelse.dk. 

KVIKNUMMER: 
851401agr180917

BEMÆRK: 
Medbring venligst eget spejl- 
reflekskamera og evt. flash. Hvis 
du har stativ må du også gerne 
medbringe dette. Der udstedes 
kompetencegivende kursus- 
bevis.

Semiprof fotograf 1 

DIGITAL KAMERATEKNIK, FOTOGRAFERING 
OG BILLEDBEHANDLING!

KURSUSINDHOLD
På kurset lærer du teknikker til model-, produkt- og landskabsfo-
tografering. Vi arbejder med den teoretiske baggrund for at skabe 
et flot portræt og prøver teorien af i praksis. Du vil lære at lave 
flotte portrætter alene med indfaldende lys i kombination med 
reflektorplade. samt med håndholdt flash/strobisme.

I den efterfølgende billedbehandling lærer du at redigere hud og 
fjerne ar, mærker og rynker.

Du vil lære at fotografere mindre objekter i studio og efterfølgen-
de fritlægge og indsætte på ny baggrund i Photoshop CC.

Ude i naturen vil du lære at komponere et flot landskabsfoto og 
arbejde med dybdevirkning og perspektiv i billedet. Hvis vejret 
tillader det, vil vi også komme omkring makro fotografering af 
blomster mv.

Du lærer desuden at ændre på form og farve, konvertere til sort/
hvid, lave partiel farvelægning samt håndtere RAW-formatet. K

Til billedredigering anvender vi Adobe Photoshop CC 2017.

KURSER PÅ AMU-NIVEAU
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MÅLGRUPPE: 
Xxxx Xxxx. Kurset er speciel 
tilpasset HK-medlemmer og 
på kurset deltager kun andre 
HK-medlemmer. 

KURSUSDATOER: 
2 x 5 dage. Den 2.10 – 6.10, 20.11 
– 24.11, 2017. 

PRIS: 1.080 KR.

TILMELDING DIREKTE PÅ: 
www.efteruddannelse.dk. 

Kontakt først uddannelsessekre-
tær Irma List: mail:ili@eucsyd.dk, 
telefon: +45 7412 4105.

BEMÆRK: 
Den 30.10-3.11, 2017 udbydes et 
opfølgende kursus Installation 
og fejlfinding på pneumatiske 
komponenter, hvis du allerede 
har deltaget i El-introduktions-
kurset.

Installation og fejlfinding på pneumatisk 
komponenter (Kun for HK-Medlemmer)  

LÆRINGSPUNKTER
• Deltagerne kan selvstændigt fejlfinde, reparere og optimere et 

trykluftsanlæg med både pneumatiske og el- pneumatiske sty-
ringer samt foretage idriftsætning.

• Deltageren kan ligeledes anvende og vedligeholde dokumenta-
tion.

• Deltagerne kan selvstændigt opbygge, dimensionere, vedlige-
holde og optimere enkle og almindeligt fore- kommende pne-
umatiske anlæg.

• Deltageren kan ligeledes opbygge pneumatiske styringer, inde-
holdende spærrende impulser suppleret med nødvendige tids- 
og hastighedsmæssige funktioner og gruppestyringer.

• Deltagerne har kendskab til ventilers og cylindres anatomi og 
virkemåde samt kendskab til de sikkerhedsmæssige problem-
stillinger der er ved arbejde på eller nær ved pneumatiske anlæg.

FORUDSÆTNINGER
Deltagelse i kurset forudsætter, at du har gennemført et af neden-
stående kurser:
• 00000 El-introduktion (Kun for HK-medlemmer)
• 44648 El-introduktion for maskinreparatører, El-lærer 
• 44649 El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik

KURSER PÅ AKADEMI NIVEAU

BEMÆRK VENLIGST, AT DER ER FØLGENDE FORMELLE OPTAGELSESKRAV PÅ ALLE AKADEMIUDDANNELSER: 

For at blive optaget skal du mindst have:

• En gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne 
(GVU).

• 2 års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din uddannelse.

Vi gør særligt opmærksom på, at der er projektskrivning i fagmoduler som afsluttes med mundtlig eksamen.
Er det længe siden du sidst har lavet projektarbejde, så er det en rigtig god investering med et indledende 
kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning. Her lærer du både om studieteknik og forskellige 
facetter i projektskrivning.

Opfylder du ikke adgangskravene, så kan du søge om Real Kompetence Vurdering (*RKV)

*RKV
Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det og er du interesseret i at komme i gang med 
en videregående uddannelse som f.eks. en merkonom, en akademi- eller en diplomuddannelse, så bør du 
overveje at få lavet en realkompetencevurdering. Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de 
kompetencer, som du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Anerken-
delse af sådanne kompetencer sker gennem en individuel kompetencevurdering. Kontakt din TR, hvis du 
er interesseret i at få foretaget en sådan vurdering.

ECTS
ECTS er en talmæssig angivelse for den arbejdsbelastning, som gennemførelsen af et givet kursus eller 
uddannelsesforløb er normeret til. I forhold til kompetencefondene betyder det, at der pr. år vil kunne be-
vilges et undervisningsmodul på 10-ECTS points, eller 60 ECTS point, hvis du har akkumuleret hele din ret 
til selvvalgt uddannelse.  Forløbene afsluttes med eksamen.

AKADEMIFAGENE
En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage akademifagene som en 
del af din akademiuddannelse, eller som et selvstændigt kursus.
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Projektledelse i mediebranchen

LÆR AT STYRE OG LEDE MEDIEPROJEKTER 
EFFEKTIVT FRA START TIL SLUT. 

GOD PROJEKTLEDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER
Få styr på tid, pris, milepæle, krav, platform, team og alt det andet, 
hvis du fx skal opbygge et nyt website eller et større katalog for 
en kunde.

KURSET 
Projektledelse i mediebranchen giver dig de grundlæggende red-
skaber inden for projektstyring, som sætter dig i stand til at lede 
selv komplicerede projekttyper – og være den optimale partner 
med kunden.

BLIV KLÆDT PÅ SOM PROJEKTLEDER
Kurset klæder dig på som projektleder og giver dig redskaber til 
at styre et konkret medieprojekt inden for de vigtigste områder.
Du lærer at planlægge tiden fra start til slut, prisfastsætte og kal-
kulere ud fra kravspecifikationer og tilbud, styre og nedbryde 
i forhold til milepæle og delprocesser, og du kan lede de andre 
medlemmer i projektgruppen effektivt.

LÆRINGSPUNKTER
• Tidsplanlægge, prissætte og økonomistyre et konkret medie-

projekt ud fra krav og tilbud
• Detailstyre et konkret medieprojekt med milepæle og delpro-

cesser
• Projektlede og koordinere gruppen effektivt i forhold til gruppe-

psykologiske problemstillinger
• Indgå i samarbejde med andre projektinteressenter
• Afrunde og evaluere et givent medieprojekt
• Lær at projektstyre med konkrete redskaber
• Du erhverver dig teorier og metoder inden for projektstyring, og 

du bliver i stand til at bruge dem praktisk, så du kan styre kom-
plekse medieprojekter fra start til slut.

UNDERVISNINGSFORM
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, holdun-
dervisning, selvstudie og projektarbejde. Vi inddrager gæstefore-

MÅLGRUPPE: 
Kurset henvender sig til dig som 
gerne vil arbejde i eller allerede 
er ansat i design-, reklame- og 
grafiske bureauer eller interne 
afdelinger i NGO eller i den cor-
porate sektor som arbejder med 
visuel kommunikation. 

Kurset er et obligatorisk fag i 
Akademiuddannelsen i Projekt-
ledelse.

KURSUSDAGE: 
6/10 – 7/10, 3/11 – 4/11, 
8/12 – 9/12, 2017 og 
25/1 – 26/1, 2018.

TILMELDING: 
Direkte på www.dmjx.dk. 

BEMÆRK: 
Kurset forudsætter at du er vant 
til at bruge en pc eller Mac, og 
at du kan bruge et program som 
f.eks. Word.

KURSER PÅ AKADEMINIVEAU
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KURSER PÅ AKADEMINIVEAU

EKSAMEN
Du skal aflevere en projektplan 
og en refleksionsrapport som 
du forsvarer ved en mundtlig 
eksamen

Den skriftlige opgave er en sam-
menhængende tekst, som du 
udarbejder ud fra en selvvalgt 
problemformulering. Omfanget 
af den skriftlige opgave er max. 
12 sider á 2300 anslag pr. side 
for en studerende og max. 18 si-
der for to studerende. Du bliver 
bedømt individuelt ud fra de tre 
samlede elementer med ekstern 
censur efter 7-trinsskalaen.

LITTERATUR
Pensum udgør i alt ca. 500-600 
sider.

læsere efter behov, og undervisningen inddrager relevant case-
materiale fra medie- og kommunikationsvirksomheder for at vise, 
hvordan branchen bruger metoder og teknikker i praksis.

Vi lægger vægt på det praktiske arbejde, og vi inddrager de stu-
derendes egen viden og branchepraksis i øvelser og i holdunder-
visning. Du løser opgaver mellem undervisningsgangene, enten i 
grupper eller individuelt, og noget af undervisningen kan foregå 
via vores e-learningssystem, hvor du også får vejledning og feed-
back.

Det nøjagtige program sendes til deltagerne cirka 2 uger før kur-
susstart.

DU KOMMER BLANDT ANDET TIL AT ARBEJDE MED:
• Prisfastsættelse, tids- og projektplanlægning – værktøjer, der 

hjælper dig til at få overblik over medieprojektet og lægge en 
plan for, hvordan du vil gennemføre det.

• Projektstyring, for- og efterkalkulation og gruppepsykologi – an-
vendt teori og metoder, der hjælper dig til at styre projektet og 
teamet.

• Projektafslutning og læring, kravspecifikation/tilbud – emner, 
hvor du lærer at afslutte/følge op på projektet og sikre, at det 
udførte projekt overholder de stillede krav i forhold til tilbuddet 
og kundens forventninger.
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MÅLGRUPPE: 
Faget henvender sig til stude-
rende og andre, der skal starte 
på akademiuddannelsen eller 
kurser på akademiniveau, og 
som har brug for at blive klædt 
godt på i projektskrivning. Der 
kræves ingen særlige forudsæt-
ninger for deltagelse.

KURSUSDAGE: 
Løbende e-læring og mulighed 
for at deltage i én undervis-
ningsdag/-aften eller via webi-
nar. Tjek tidspunkter på 
www.iba.dk/efteruddannelser/
merkonom-akademiuddannel-
ser/indledende-studieforbere-
delse#day 

TILMELDING: 
Direkte på www.iba.dk. 

BEMÆRK: 
Inden for 10-14 dage inden 1. 
webinar, får du adgang til e-bo-
gen, så du kan komme godt i 
gang med din projektopgave. 

Indledende studieforberedelse
STUDIETEKNIK OG PROJEKTSKRIVNING (E-LÆRING)

KURSUSINDHOLD
I faget Indledende studieforberedelse, studieteknik og projekt-
skrivning bliver du rustet til at håndtere de krav, du vil møde på 
akademistudiet. Du lærer fx om informationssøgning, kildekritik, 
undersøgelsesteknikker og kommunikationsmodeller – og om at 
arbejde metodisk. Du lærer også at udarbejde en gennemtænkt 
problemformulering, og hvordan du besvarer den fyldestgøren-
de.

LÆRINGSPUNKTER
• Motivation og læringsprocesser
• Faglig læsning og skrivning samt mundtlig formidling
• Litteratursøgning, kildekritik og kildehenvisning
• Projektarbejde
• Undersøgelsesdesign samt kvalitative og kvantitative data 

Den digitale pakke giver dig alle de nødvendige faglige forud-
sætninger for de fag, der indeholder projektskrivning (fag med 
mundtlig eksamen).

AFMELDINGSBETINGELSER
Dette kursus leveres digitalt, og du frasiger dig derfor fortrydel-
sesretten, så snart den digitale pakke er leveret. Kurset kan såle-
des ikke afmeldes.

DET ER HER, DU BLIVER SKARP TIL PROJEKTSKRIVNING!
 

KURSER PÅ AKADEMINIVEAU
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MÅLGRUPPE: 
Kurset er for ledere og medar-
bejdere på alle niveauer, der 
ønsker at styrke deres organi-
sation igennem effektive Lean 
processer. Den er også for dig, 
der enten er eller gerne vil være 
Lean leder og ønsker at blive 
opkvalificeret vha. et bedre 
teoretisk fundament for dit 
fremtidige arbejde med Lean 
værktøjer.

KURSUSDAGE: 
8 dage. Der undervises man-
dage og onsdage i Kolding og/
eller Aabenraa. Holdstart i hhv. 
uge 40 og uge 47. Tjek præcise 
datoer på www.iba.dk.

TILMELDING: 
www.iba.dk. 

BEMÆRK: 
Kurset er en del af Akademiud-
dannelsen i Ledelse. Omfang 10 
ECTS point.

Lean ledelse i praksis 

KURSUSINDHOLD
På uddannelsen lærer du om det gode lederskab, systematisk op-
timering og vurdering af arbejdsmiljø i både private og offentlige 
organisationer. Du får desuden indblik i gruppers dynamik og ud-
vikling, samt en bred forståelse for motivation, belønning, visuali-
sering, mål- og resultatstyring.

Trimming af produktion og processer skaber effektivitet i virk-
somheden. Med en uddannelse i Lean ledelse i praksis opnår du 
konkrete metoder og redskaber, der kan gøre din virksomhed be-
tydeligt mere konkurrencedygtige på markedet.

Du opnår specifikke teknikker til at lede vha. Lean principperne, 
som f.eks. fælles tavlemøder til visualisering og formidling af re-
sultatmål, samt til videreudvikling af Lean processen. Du lærer 
også, hvordan du bruger virksomhedens forskellige teams og ar-
bejdsprocesser til løbende at opnå succesfulde resultater.

LÆRINGSPUNKTER
• Teamledelse og medarbejderinddragelse
• Kommunikationsrutiner
• Lean værktøjer og metoder
• Forandringsledelse
• Arbejdsmiljømæssige forholdsregler ved implementering af 

Lean

GØR EFFEKTIVITET TIL HELE VIRKSOMHEDENS  
OMDREJNINGSPUNKT.

KURSER PÅ AKADEMINIVEAU
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MÅLGRUPPE: 
For alle med interesse for opti-
mering og effektivisering af en 
virksomheds processer.

KURSUSDAGE:
8 dage. Der undervises manda-
ge og tirsdage i Kolding. Hold-
start i uge 40. 

Også mulighed for holdstart i 
starten af 2018. 

Tjek præcise datoer på  
www.iba.dk.

TILMELDING: 
www.iba.dk. 

BEMÆRK: 
Kurset er en del af Akademiud-
dannelsen i Innovation, produkt 
og produktion. Omfang 10 
ECTS point. Du kan supplere din 
uddannelse med en Six Sigma 
Green Belt certificering.

Projektledelse

KURSUSINDHOLD
Få styr på alle faser i projektarbejde, og brug projektlederværktø-
jerne til at komme sikkert gennem hele processen.

På akademifaget Projektledelse uddanner du dig i principperne 
for projektarbejde og projektledelse og bliver i stand til at anven-
de styringsmodeller og værktøjer i forhold til forskellige projektty-
per. Projektledelse tager udgangspunkt i et konkret projekt, hvor 
du bruger teori og modeller i forhold til projektarbejde i praksis.

Med et uddannelsesforløb i Projektledelse bliver du godt rustet til 
projektarbejde på et højt niveau. Du arbejder med projektledelse 
på et praktisk plan og lærer at holde overblikket og tage højde for 
alt lige fra ressourcer til netværk og gruppesammensætning samt 
til de forskellige styringsmodeller og værktøjer.

LÆRINGSPUNKTER
• Projektledelse
• Projektstyring
• Agile projektformer
• Ressourceallokering
• Værdi for virksomheden
• Du arbejder praktisk med virksomhedens projekter
• Du udvikler virksomhedens projektkultur
• Du styrker virksomhedens effektivitet og praksis

KURSER PÅ AKADEMINIVEAU

PROJEKT PLAN
Linje 1

Linje 2

Linje 3

Linje 4

Linje 5

Linje 6

Linje 7

Linje 8

Linje 9

Linje 10

Linje 11

Linje 12
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Kommunikation i praksis

KURSUSINDHOLD
På denne uddannelse lærer du at kommunikere klart og præcist, 
så du når dine mål og skaber resultater for både dig selv og din 
virksomhed. Du bliver rustet til at arbejde med kommunikation 
på et professionelt plan og lærer at omsætte kommunikationste-
orier til handling.

I Kommunikation i praksis  får du de grundlæggende kommuni-
kationsteorier og –modeller på plads, og du lærer, hvordan du 
anvender dem i praksis. Du arbejder bl.a. med kommunikations-
planlægning og afsender-/modtagerforhold som udgangspunkt 
for din kommunikation både internt og eksternt. Og du lærer at 
vælge medie og budskab baseret på dine analyser.

Uddannelsen former sig også omkring, hvordan du formulerer 
dig både mundtligt og skriftligt på forskellige medieplatforme, 
og den gør dig klogere på webjournalistik og dialogbaseret kom-
munikation.

God kommunikation kræver, at du kender dig selv og din virk-
somhed. Derfor arbejder du også med personlig kommunikation 
og præsentationsteknik, ligesom du lærer at reflektere over og 
vurdere både din egen og virksomhedens kommunikation.

Du arbejder praktisk med mundtlige, skriftlige og digitale kom-
munikationsopgaver og du lærer at skabe resultater for din virk-
somhed gennem præcis og effektiv kommunikation – både on-
line og offline.

LÆRINGSPUNKTER
• Kommunikationsplanlægning
• Målgruppesegmentering
• Sprog, tekstproduktion og digital kommunikation
• Kommunikationspsykologi
• Kommunikationsteorier, -modeller og -værktøjer
• Verbal og nonverbal kommunikation
• Dialogbaseret kommunikation
• Medievalg

MÅLGRUPPE: 
Uddannelsen er for dig, der vil 
styrke din praktiske kommuni-
kation internt og eksternt på 
forskellige medieplatforme og 
gerne vil blive bedre til at kom-
munikere klart og præcist i skrift 
og tale.

KURSUSDAGE: 
9 dage. Der undervises torsdage 
og fredage i uge 34-37 i Kolding 
og/eller Aabenraa.  

Også mulighed for holdstart i 
starten af  2018. 

Tjek præcise datoer på  
www.iba.dk

TILMELDING: 
www.iba.dk 

BEMÆRK: 
Kurset er en del af Akademiud-
dannelsen i Kommunikation og 
formidling. 
Omfang 10 ECTS point. 

KURSER PÅ AKADEMINIVEAU
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Kvalitetsoptimering med Six Sigma 

KURSUSINDHOLD
Fokuser på din kundes behov og på at skabe stabile processer, 
der gør din kunde tilfreds så du også bliver kundens førstevalg af 
leverandør næste gang.

Kvalitetsoptimering med Six Sigma får du øget din forståelse af 
din kundes behov. Der vil altid være forskelle i dine produkter 
og processer, men du skal kunne styre denne variation, så dine 
kunders behov bliver mødt, samtidig med at dit forbrug af tid, 
personale og ressourcer holdes på et minimum. På dette fag vil 
vi fokusere på at kvalificerer dig til at kunne lede afgrænsede Six 
Sigma projekter (på Green Belt niveau), så du kan indgå i større 
tværfaglige Six Sigma initiativer, og du vil i en struktureret sam-
menhæng kunne udvikle din egen praksis inden for Six Sigma ef-
ter endt forløb.

LÆRINGSPUNKTER
• Six Sigma DMAIC processen
• Six Sigma værktøjer
• Lean
• Du får en forståelse for forskellen på Lean og Six Sigma
• Du lærer at bruge Lean og Six Sigma værktøjer
• Du bliver i stand til at anvende ledelsesfilosofi og se sammen-

hængen mellem synlig ledelse og forandringsledelse
• Du får kompetencer til at anvende DMAIC processen i forbed-

ringsprojekter
• Du bliver i stand til at tilrettelægge et forløb med anvendelse 

af relevante metoder og værktøjer i de forskellige trin i DMAIC 
processen, herunder SIPOC analyse og IPO analyse, Årsag-Virk-
ningsdiagram, Histogram, Kontrolplaner, FMEA, Proceskapabili-
tetsanalyse, Regressionsanalyse m.v.

MÅLGRUPPE: 
For alle med interesse for  
optimering og effektivisering  
af en virksomheds processer.

KURSUSDAGE: 
26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 
30/11, 7/12, 14/12, 2017.
Eksamen 21/12, 2017.

TILMELDING: 
www.kea.dk/kompetence/
fagmoduler

BEMÆRK: 
Faget er en del af Akademiud-
dannelsen i Innovation, Produkt 
og Produktion. Omfang 10 ECTS 
point.

KURSER PÅ AKADEMINIVEAU
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MÅLGRUPPE:
For alle med interesse for  
optimering og effektivisering  
af en virksomheds processer.

KURSUSDAGE: 
17/8, 24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 
28/9, 5/10, 2017.
Eksamen 12/10, 2017. 

TILMELDING:
www.kea.dk/kompetence/
fagmoduler

BEMÆRK:
Kurset er en del af Akademiud-
dannelsen i Innovation, produkt 
og produktion.
Omfang 10 ECTS point.

Produktionsoptimering

LÆR AT PLANLÆGGE, ØKONOMISTYRE OG LEDE 
OPTIMERINGSPROJEKTER

KURSUSINDHOLD
Med Produktionsoptimering bliver du i stand til at kunne lede 
afgrænsede optimeringsprojekter og indgå i større tværorgani-
satoriske optimeringsprojekter. Du vil kunne deltage aktivt i at 
realisere din virksomheds mål ved at bidrage med input til pro-
duktionsstrategi, og du vil kunne udvikle din egen praksis. Må-
let med faget er, at du vil kunne anvende enkle statistiske test og 
systematisk forsøgsplanlægning til optimering af produktionens 
processer samt udarbejde og anvende usikkerhedsbudgetter.

LÆRINGSPUNKTER
• Produktionssystemer
• Produktionseffektivitet
• Produktionsoptimering
• Logistik
• Projektstyring
• Kvalitetsstyring
• Du lærer at forstå produktionssystemer og deres opbygning 

analysere delsystemers virkemåde og anvendelsesmuligheder 
i et produktionssystem vurdere produktionssystemet i it-sam-
menhænge

• Du lærer at udarbejde tekniske specifikationer til produktændrin-
ger for optimering af produktionen optimere en produktion an-
vende automatiseringsprincipper til optimering af en produkti-
on

• Du lærer at analysere problemstillinger på taktisk og operatio-
nelt niveau i relation til den samlede forsyningskæde analysere 
samarbejdsrelationer mellem alle parter i de integrerede logi-
stikkæder med henblik på optimering af den samlede ressource-
udnyttelse anvende relevant it i forbindelse med optimeringen

• Du lærer at planlægge, styre og implementere projekter inden 
for virksomheden

• Du lærer at styre økonomien i et projekt med hensyn til fremdrift 
og likviditet i forhold til det budgetterede

KURSER PÅ AKADEMINIVEAU
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Teamledelse

KURSUSINDHOLD
Med Teamledelse får du en god forståelse for vigtigste roller som 
teamleder. Du lærer at identificere de vigtigste tegn i forskellige 
faser af en gruppes udvikling på vej til at blive et team. Derudover 
får du god indsigt i de kulturelle barrierer, der kan være, for etab-
lering af en teamkultur. 

Dit udbytte af kurset er, at du lærer, i en struktureret sammen-
hæng, at kunne udvikle egen ledelsespraksis i relation til etable-
ring og udvikling af teams. Du lærer at identificere og påvirke for-
skellige teamroller og forstå at anvende disse til at udvikle teamet 
i den rigtige retning og du lærer at identificere og udvikle egne 
muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige lærings-/
teambaserede miljøer.

LÆRINGSPUNKTER
• Teamledelse som metode og teamledelse i praksis i  

organisatorisk kontekst
• Gruppedynamik og processer
• Teamets udviklingsfaser
• Rollen som teamleder
• Etik og moral i teamledelse i organisationer
• Den organisatoriske kontekst for teamledelse
• Kompetenceudvikling og teamledelse

MÅLGRUPPE: 
For dig, der ønsker en god  
forståelse for, hvad rollen som 
teamleder indebærer.

KURSUSDAGE: 
4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 2017.

TILMELDING: 
www.kea.dk/kompetence/
fagmoduler

BEMÆRK: 
Faget er en del af Akademiud-
dannelsen i Ledelse. 
Omfang 5 ECTS point.

KURSER PÅ AKADEMINIVEAU
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INDIVIDUELLE KURSER



42

Virksomhedskurser
Hvis I er flere medarbejdere i jeres virksomhed, der ønsker at del-
tage i det samme kursus, så kan mange af kurserne i kataloget 
specialtilpasses, så de retter sig præcist mod jeres behov.

Det vil ligeledes i mange tilfælde være muligt, at afholde kurserne 
direkte i jeres virksomhed.

Specialkurser
Har I særlige uddannelsesmæssige ønsker eller behov i jeres virk-
somhed og er I tilstrækkeligt mange deltagere, kan det være mu-
ligt at få udviklet specielle kurser. Det kunne f.eks. være på områ-
der som:
• Specielle fagområder, som I gerne vil dygtiggøre jer på, som 

f.eks. papirkendskab, specielle storformat print, færdiggørelse 
eller andet

• Teknologier, som I ønsker at grave jer dybere ned i såsom kvali-
tetsstyring i coldset produktion, farvestyring, preflight, automa-
tisering og lignende

• Specialsoft- eller hardware, som I anvender i jeres virksomhed og 
hvor I ønsker at blive endnu bedre til at udnytte mulighederne. 
Det kunne være måleinstrumenter og -teknologi, styrepulte eler 
lignende

Vi afdækker mulighederne for jer og bistår med at sammensætte 
det rigtige forløb.

Personlig vejledning
Har du spørgsmål til, hvordan kurserne i kataloget passer sam-
men med dine nuværende kompetencer og fremtidige ønsker, så  
vejleder vi dig gerne.

Det kan ske individuelt pr. tlf., hvor du blot kan kontakte Michael 
Bach Nielsen på tlf. 2444 7275, eller amtalerne kan måske foregå 
på din virksomhed, hvis der er flere af dine kollegaer, som også 
ønsker individuel sparring. 

Er du interesseret i en individuel samtale på din virksomhed så 
kontakt først din TR, som kan undersøge mulighederne.  

FORUDSÆTNING: 
Ønsker du at benytte de mu-
ligheder for virksomhedskurser 
eller specialkurser, der er be-
skrevet her på siden, kræver 
det i alle tilfælde en individuel 
vurdering :
• Hvilke specielle behov har je-

res virksomhed?
• Kan kurset rent teknisk afvikles 

i jeres virksomhed?
• Er I tilstrækkeligt med deltage-

re til at sikre økonomien?
• Hvad bliver den samlede pris?
• Hvilke tilskudsmuligheder kan 

komme i anvendelse?
• Med mere...

KONTAKT:
For afklaring af mulighederne 
kontakt en af følgende hos  
Medit Consult:

Michael Bach Nielsen
Mail: mbn@meditconsult.dk
Tlf.: 2444 7275

Steen Hansen
Mail: sh@meditconsult.dk
Tlf.: 4144 6011

INDIVIDUELLE KURSER
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MÅLGRUPPE: 
Xxxx Xxxx. Kurset er speciel 
tilpasset HK-medlemmer og 
på kurset deltager kun andre 
HK-medlemmer. 

KURSUSDATOER: 
2 x 5 dage. Den 2.10 – 6.10, 20.11 
– 24.11, 2017. 

PRIS: 1.080 KR.

TILMELDING DIREKTE PÅ: 
www.efteruddannelse.dk. 

Kontakt først uddannelsessekre-
tær Irma List: mail:ili@eucsyd.dk, 
telefon: +45 7412 4105.

BEMÆRK: 
Den 30.10-3.11, 2017 udbydes et 
opfølgende kursus Installation 
og fejlfinding på pneumatiske 
komponenter, hvis du allerede 
har deltaget i El-introduktions-
kurset.

Installation og fejlfinding på pneumatisk 
komponenter (Kun for HK-Medlemmer)  

LÆRINGSPUNKTER
• Deltagerne kan selvstændigt fejlfinde, reparere og optimere et 

trykluftsanlæg med både pneumatiske og el- pneumatiske sty-
ringer samt foretage idriftsætning.

• Deltageren kan ligeledes anvende og vedligeholde dokumenta-
tion.

• Deltagerne kan selvstændigt opbygge, dimensionere, vedlige-
holde og optimere enkle og almindeligt fore- kommende pne-
umatiske anlæg.

• Deltageren kan ligeledes opbygge pneumatiske styringer, inde-
holdende spærrende impulser suppleret med nødvendige tids- 
og hastighedsmæssige funktioner og gruppestyringer.

• Deltagerne har kendskab til ventilers og cylindres anatomi og 
virkemåde samt kendskab til de sikkerhedsmæssige problem-
stillinger der er ved arbejde på eller nær ved pneumatiske anlæg.

FORUDSÆTNINGER
Deltagelse i kurset forudsætter, at du har gennemført et af neden-
stående kurser:
• 00000 El-introduktion (Kun for HK-medlemmer)
• 44648 El-introduktion for maskinreparatører, El-lærer 
• 44649 El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik

PRAKTISKE OPLYSNINGER  
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AFTALT UDDANNELSE
Som de fleste formentlig har bemærket, er mulighederne for at 
søge opkvalificering via overenskomsten blevet udvidet med 
ordningen aftalt uddannelse, hvor man efter aftale med arbejds-
giveren kan tage nogle nærmere fastlagte kurser og uddannelser 
med 100 % løndækning fra kompetenceudviklingsfonden.
 
Aftalt uddannelse er grundlæggende bygget på samme skabe-
lon som selvvalgt uddannelse og er i praksis et alternativ hertil, 
da man ikke kan benytte begge tilbud sideløbende, men adskil-
ler sig især ved i højere grad at tilsigte et reelt kompetenceløft. 
For at sikre dette stilles der bl.a. krav om en uddannelsesplan, der 
skal beskrive målet med uddannelsen.
 
Blandt de tilbud, der påtænkes at indgå i ordningen, er udvalgte 
AMU-kurser, realkompetencevurdering, visse erhvervsuddannel-
ser for voksne samt udvalgte moduler på akademi- og diplomud-
dannelser.

SELVVALGT UDDANNELSE
Efter 6 måneders anciennitet har du ret til 2 ugers selvvalgt ud-
dannelse om året. Du har endvidere ret til   at afvikle ikke-forbrugt 
selvvalgt uddannelse fra de to forudgående kalenderår. Det vil 
sige, hvis du de 2 forudgående år ikke har brugt din selvvalgte 
uddannelse (4 uger) og heller ikke har forbrugt dine 2 uger i in-
deværende år – så har du mulighed for at forbruge i alt 6 ugers 
selvvalgt uddannelse inden for et år. Det gælder dog ikke, hvis du 
er i opsagt stilling, med mindre du før opsigelsen klart har aftalt 
perioden for selvvalgt uddannelse med din virksomhed. Man kan 
heller ikke søge kompetancefondene, hvis man er ledig, men for-
søg via dit jobcenter.

HVILKE KURSER?
Overordnet skal uddannelsen være relevant inden for de forskel-
lige overenskomstområder, men dette er meget bredt fortolket, 
og alle kurserne i det katalog vurderes til at være inden for denne 
betegnelse.

På emballageområdet følger man i princippet IKUF’s (Industriens 
Kompetenceudviklingsfonds positivliste. www.IKUF.dk, men det 
begrænser dig ikke til at søge kurser, der ikke står på positivlisten.
Hvordan tilmelder jeg mig kurset?

FIND UD AF HVILKET KURSUS, DU ØNSKER AT DELTAGE I
Hvis du arbejder på Den Grafiske Overenskomst eller Digitalprint- 
og Serigrafoverenskomsten går du ind på www.grafiske-kompe-

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

AFTALT UDDANNELSE,  
TIDSPLAN

Ordningen træder formelt i kraft 
1. september 2017.

Inden 1. september 2017 skal 
der i kompetenceudviklingsfon-
denes bestyrelser udarbejdes 
positivlister over, hvilke uddan-
nelser der kan omfattes. 

Når positivlisterne foreligger, vil 
vi udsende en opdateret udgave 
af kataloget med eksempler på 
kurser og forløb, der kan være 
særligt relevante for den time-
lønnede grafiske gruppe. 

Kataloget udsendes i digital 
version samt i trykt udgave til 
alle tillidsrepræsentanter.
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tencefonde.dk, hvor der findes et skema ”Ansøgning om tilskud 
til kompetenceudvikling/selvvalgt uddannelse” med tilhørende 
vejledning.

Hvis du arbejder på Emballageoverenskomsten henter du skema-
et på http://foreninger.di.dk/Emballageindustrien/soegstoette/
Pages/default.aspx

Du afleverer ansøgningsskemaet til din virksomhed, der skal skri-
ve under på, at du er omfattet af ordningen, og at du ikke får løn 
under din selvvalgte uddannelse. Det er således ikke virksomhe-
den, der tager stilling til dit kursusønske.

Arbejder du på de DGO eller DSO sendes ansøgningen til Den 
Grafiske Fondsadministration, Helgavej 26, 5230 Odense M eller 
scannes ind og mailes til kontakt@ grafiske-kompetencefonde.dk
Arbejder du på Emballageoverenskomsten sendes ansøgningen 
til Emballageindustriens Kompetencefond, H.C. Andersens Boule-
vard 18, 1787 København V eller mailes til anmm@di.dk.

Når du modtager besked om, at du er bevilget støtte skal du selv 
tilmelde dig det ønskede kursus på uddannelsesstedet.

Man tilmelder sig AMU-kurser på www.efteruddannelse.dk og det 
er også her man udfylder VEU-godtgørelse.

Fra uddannelsesstedet vil du modtage en opkrævning på kursus-
gebyret, som du i første omgang selv skal betale kursusgebyret 
direkte til uddannelsesstedet.

YDERLIGERE VEJLEDNING
For yderligere vejledning gå ind på Fondenes respektive hjemmesi-
der:
• www.grafiske-kompetencefonde.dk 
• foreninger.di.dk/Emballageindustrien/soegstoette/Pages/default.

aspx 
• www.IKUF.dk

SAGSBEHANDLING
Kursusansøgninger bliver behandlet løbende og som regel vil du 
få svar indenfor få dage, med mindre dit kursusønske kræver læn-
gere sagsbehandling.

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

HAR JEG LØNTAB?

Kompetenceudviklingsfondene 
yder løn (85% af din dagtursløn 
plus 85% af skifteholdstillægget, 
hvis du skulle have været på 
aften- eller nattur.

Endvidere udbetaler Fondene 
pension, fritvalgskonto og fe-
riegodtgørelse direkte til dig, 
hvilket gør, at du i princippet vil 
få dækket din normalt udbetalte 
løn fuldt ud.



46

UDDANNELSESNIVEAUER
Kataloget omfatter kurser i AMU-regi, kurser på videregående ni-
veau, det vil sige Akademiniveau samt kurser udbudt af kommer-
cielle (privat) udbydere.

Arbejdsmarkedsuddannelser er primært rettet mod ufaglærte og 
faglærte. Under visningen er både praktisk og teoretisk og kan 
være tilrettelagt på fuld tid eller på deltid.

AMU består af korterevarende kursusforløb, som man kan tage 
enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de 
passes ind i et arbejdsforløb. Der er også mulighed for at sam-
mensætte relevante uddannelsesforløb ved at kombinere forskel-
lige AMU-kurser, som for eksempel Industriens Lean-kørekort. 
Alle kurserne er kompetencegivende, og nogle af dem giver merit 
til erhvervsuddannelserne.
Man får et uddannelsesbevis for hvert kursus, man gennemfører.
Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse (Voksen- og efterud-
dannelsesgodtgørelse). VEU-godtgørelse er en kompensation for 
tab af løn eller mulighed for arbejde, når du deltager i erhvervsret-
tet uddannelse for voksne. Befordringstilskud er en hjælp til dæk-
ning af de udgifter, du har til transport til og fra din uddannelse. 
Du kan ikke få dækket dine udgifter til transport fuldt ud. Der er 
netop tale om et tilskud.

KURSER PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU AKADEMI-NIVEAU
Her har man mulighed for at tage enkelte moduler på Akademi- 
og diplomniveau og optjene point til meritoverførsel, de såkaldte 
ECTS points (European Credit Transfer System).

ECTS er en talmæssig angivelse for den arbejdsbelastning som 
gennemførelsen af et givet kursus eller uddannelsesforløb er 
normeret til i forhold til kompetancefondene. Forløbene afsluttes 
med eksamen.

Adgangskravet til akademiuddannelserne er 2 års relevant er-
hvervserfaring og en uddannelse svarende til en ungdomsud-
dannelse.
I de tilfælde hvor du ikke opfylder de formelle optagelseskrav kan 
du få foretaget en Real Kompetence Vurdering (RKV) se side 31.

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

TRANSPORT, AMU

Der dækkes transport til og fra 
kursusstedet ud over 24 km. 
med en sats på 1,00 kr. pr. km. 
op til 576 km. pr. dag. (2016-
sats)

Er der tale om indkvartering 
under uddannelsen, dækkes 
befordringstilskud til ud- og 
hjemrejsen (første og sidste dag 
med indkvartering) - rejser hjem 
og ud i week- ender mellem 
kursusdage,- og rejser hjem og 
ud i forbindelse med søgnehel-
ligdage (helligdage der falder 
på dage, som ellers ville være 
normale arbejdsdage – for ek-
sempel Langfredag)
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DET KOMMERCIELLE UDDANNELSESSYSTEM IDV 
– INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED
Det drejer sig om kurser udbudt af kommerciele kursusudbydere. 
Også her udstedes kursusbevis efter endt kursus.

PRIVAT/KOMMERCIEL KURSUSUDBYDER ELLER 
UDDANNELSE PÅ ET HØJERE NIVEAU END AMU?
Er der tale om et privat kursusforløb, eller uddannelsesforløb på et 
højere niveau end AMU ansøges direkte via hjemmesiden www.
grafiske-kompetencefond.dk eller www.emballageindustrien.dk, 
søg støtte, ansøgningsskema.

Der ydes tilskud efter AMU-reglerne.

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

KOST OG LOGI, AMU

For at få tilskud til kost og logi 
skal der være mere end 120 kilo-
meter i transport mellem bopæl 
og uddannelsessted og retur, 
eller også skal det af tidsmæs-
sige eller andre grunde i øvrigt 
være rimeligt, med indkvarte-
ring uden for bopælen.

Der udbetales dog kun et sam-
let tilskud for kost og logi på op 
til 500 kroner pr. overnatning.

Hvis du er på kursus hos EUC 
SYD i Sønderborg er der mulig-
hed for gratis logi og forplejning 
på byens skolehjem.
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EGNE NOTATER
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EGNE NOTATER



FØLGENDE UDDANNELSESUDBYDERE ER IDENTIFICERET SOM RELEVANTE:

UDDANNELSESUDBYDERE:

 Erhvervsakademi Kolding: 
 www.iba.dk/fuldtidsuddannelser  

 EUC Syd: 
 www.eucsyd.dk

X�DANMARKS�MEDIE-�OG� 
JOURNALISTHØJSKOLE

 Danmarks Medie og Journalisthøjskole: 
 www.dmjx.dk

 KEA kompetence: 
 www.kea.dk/da/efteruddannelser/om-kea-kompetence 

 
 TECH College Ålborg: 

 www.techcollege.dk

Medit Consult: www.meditconsult.dk

UDDANNELSESUDBYDERE ANDRE KURSUSUDBYDERE



Nedenstående private kursusudbydere er relevante i forhold til at kunne finde relevante 
kurser via Kompetencefonden.

PRIVATE UDBYDERE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

Intellia: www.intellia.dk

Jensen Kurser: www.jensens.dk

Medit Consult: www.meditconsult.dk

Softworld: www.softworld.dk
 

 

ANDRE KURSUSUDBYDERE
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