
Print nyhedsbrevet ud 
Hæng det op på 

opslagstavlen/køleskabet eller 
del det ud på din arbejdsplads. 

Tak for hjælpen 

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

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

Grafiske fagkurser: 
 
Ålborg: https://techcollege.dk 
 
Digital Printoperatør  
 

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

Fagstærkt kursus for trykkere, 
bogbindere, grafikere, serigrafer 
Kursusdato:  
26.10.- 06.11. 2020 
Varighed: 10 dage 
 
Grafisk design med InDesign 
Begynderniveau 
Du får en grundig introduktion til 
produktion af mindre grafiske 
produkter.  
Varighed: 4 dage (2x2 dage) 
Kursusdato - flere på hjemmesiden 
07.09.- 08.09. + 14.09.-15.09 
 
Billedbehandling med 
Photoshop - Begynderniveau 
Du lærer hvordan du arbejder med 
korrektion af billeder, og at oprette 
annoncer til tryk m.m. 
Varighed: 4 dage (2x2 dage) 
Kursusdato - flere på hjemmesiden 
23.09.- 24.09. + 30.09.-01.10 
 
Kreativ med Adobe Illustrator 
Begynderniveau  
Du lærer at arbejde i lag og oprette 
masker, samt om vektorgrafik m.m. 
Varighed: 4 dage ( 2x2 dage) 
Kursusdato - flere på hjemmesiden 
21.09.-22.09. + 28.09.-29.9 
 

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

På kurset, udarbejdet i samarbejde 
med FESPA, gennemgåes alle led i 
den digitale værdikæde frem til 
CTP og trykning. 
 

PRØV DET AF 
Afprøv hardware til farvestyring.  
Se fx forskellen på at printe med 4, 
7 og 10 farver, og lave en ICC-profil 
og ramme en pantonefarve. 
Kursusmaterialer:  
Du vil få et 32-siders hæfte om 
problemstillingerne i farvestyring. 
 
Beskrivelse og tilmelding: 
https://grakom.dk/aktiviteter 
 
 

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

Kurset støttes af 
Kompetencefondene	
 

GRAFISK KURSUS NYT 
Inspiration til timelønnede nr. 8 - august 2020 

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

Antallet af robotter og automatiserede 
maskiner i industrien stiger konstant, 
også på vores trykkerier. Derfor har 
Grafisk Tekniker Netværk taget 
initiativ til at oprette et introforløb i 
robotteknologi. Robotter skal løbende 
indstilles, programmeres og 
finjusteres, altså skal vi også sikre, at 
vi har de rette kompetencer. 
 

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

Hvornår: 
Uge 47, d. 16. - 20. nov. 2020  
kl. 8.00 – 16.00 
Hvor: 
TEC - Frederiksberg 
Stæhr Johansensvej 5, 2000 F 
 

På kurset indgår morgenmad, frokost, 
kaffe og kage. 
 

Kurset er forhåndsgodkendt af 
Kompetencefondene, nærmere 
vejledning gives ved tilmelding. 
 

Brug for overnatning: 
Udover forplejningen på kurset gælder 
kompetencefondens regler for 
befordring, kost og logi. 
Hotelværelse uden morgenmad kan 
bookes gennem HK til en pris, der 
dækkes af kompetencefonden. 
Ønskes booking, skal det oplyses ved 
tilmelding på kurset. Ankomst søndag. 
 

Tilmelding til: 
Carsten Frisch, faglig sekretær 
carsten.frisch@hk.dk 
 

Tilmeldingsfrist: 
mandag d. 26. oktober 
minimum 5 deltagere, op til max 10. 
 


