
Print nyhedsbrevet ud 
Hæng det op på 

opslagstavlen/køleskabet eller 
del det ud på din arbejdsplads. 

Tak for hjælpen 

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

På	vegne	af	GTN		
(Grafisk	Tekniker	Netværk)	i	HK	
Claus	Nørgaard:													21	47	03	10		
Olaf	Christensen:											30	31	89	76	
Niels	W.	Petersen:									40	32	53	30			
Benedicte	Toftegaard:		24	90	96	04	
eller	bene@pc.dk	
Input	og	kommentarer	velkomne!	
	

Fysiske fagkurser: 
 
Digital Printoperatør  
 

Bliv en ørn til klargøring af tryk og 
print til færdige produkter, og lær 
samtidig at indstille og udnytte 
printerens kapacitet, samt at 
overholde de professionelle 
kvalitetskrav inden for digitalprint. 
 

Fagstærkt kursus for trykkere, 
bogbindere, grafikere, serigrafer 
 

Kursusstart:  
26.10.-2020 
Varighed: 10 dage 
 

Ålborg: https://techcollege.dk 
 
 
Kursus i “Digital farvestyring” 
 

Kurset udbydes af GRAKOM, for 
alle trykkere der er medlem af HK . 
(også fra DI-virksomheder) 
 

På kurset gennemgås alle led, hvor 
farvestyringen er central: 
 
• Fra kamera til Photoshop 
• til InDesign og CTP-plader 
• til digital print og til trykning 
• Konvertering fra RGB til CMYK 
• PDF-filen (standard el. PDF/X) 
• Prøvetryk 
• Pantone: cmyk eller spotfarve 
 
Du vil på kurset være mulighed for 
at afprøve relevant hardware til 
farvestyring.  
 

Kurset er på en dag og findes her: 
https://grakom.dk/aktiviteter 
 
 

Kolding: 8. sept. - kl.: 9-14 
København: 10. sept. – kl.: 9-14 
 

Ansøg gennem Kompetencefondne	
 

 onlinekurser 
På ”mit hk” kan du dygtiggøre dig 
inden for mange områder, præcis når 
du har tid og lyst – døgnet rundt. 
 

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

Du behøver ikke at gøre et kursus 
færdig i én omgang. Kurset husker, 
hvor du er nået til, når du har holdt 
pause og vender tilbage. 
 

Du er på egen hånd. Der er ingen 
underviser. Kurset guider dig videre. 
Det anbefales at du benytter Google 
Chrome som browser til kurserne. 
 

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

Kurser i ”Kontorværktøjer”, ”Sprog”  
og ”På arbejdspladsen” skal der 
bruges en Windows computer. 
 

GRAFISK KURSUS NYT 
Inspiration til timelønnede nr. 7 - juni 2020 

Fjernundervisning: 
Tilgangen til AMU-kuser som 
fjernundervisning er grundet 
coronakrisen blevet nemmere 
  

Flere skoler har øget udbudet af 
AMU-kurser som fjernundervisning, 
og gjort det let at finde kurserne på 
deres hjemmesider under  ”online 
kurser” eller ”Fjernundervisning”. 
Industriens kurser kan også findes 
på: https://www.amukurs.dk 
Kurser, kompetencefonde og veu-
godtgørelse søges på normal vis,. 
Der kan dog ikke søges veu-
godtgørelse, hvis du samtidig er 
under statens lønkompensation. 
 

Hvordan foregår AMU online? 
Du vil fra skolen normalt modtage et 
login til en undervisningsportal og til 
interaktivt undervisningsmatriale, 
hvor der også vil ligge en plan som 
er styrende for dit kursusforløb. 
 

Er der forskel på på niveauet? 
Du opnår det samme niveau som 
ved almindelig holdundervisning. 
 

Er der krav til IT-færdigheder og 
til din computer? 
Du skal ikke være computerekspert, 
men som udgangspunkt skal du dog 
have grundlæggende kendskab til 
din egen computer og en god 
internetforbindelse. 
På forløb, hvor du skal deltage i 
onlinemøder/-fremlæggelse, er det 
vigtigt, at du har adgang til webcam 
og headset med mikrofon. 
 

Online kurser generelt 
Ud over AMU-kurser udbydes der 
mange private kurser. Her på siden 
vil vi gerne slå et slag for HK’s egne 
online-kurser, der er gratis for 
medlemmer, og giver mulighed for at 
styrke sine kompetencer inden for 
mange områder. 
	

	


