
Kære kollega

Vi er desværre kommet til at love for meget 
i forbindelse med tilmelding til de kurser, der 
udelukkende er udbudt til grafiske timeløn-
nede. Vores intention var, at I blot skulle ringe/
maile til Bente Roed, så ville vi klare resten. Vi 
har undersøgt nærmere både med skolerne og 
arbejdsgiverside, og det viser sig, at det prak-
tisk/teknisk simpelthen ikke kan lade sig gøre, 
hvilket vi selvfølgelig meget beklager. Efter de 
udbudte kurser her i Nyhedsbrevet, står der en 
meget kort vejledning i, hvordan du skal søge. 
Læs også på side 66 i kursuskataloget, hvor alt 
er nøje beskrevet. Dog er det vigtigt at hvis du 
tilmelder dig et kursus som kun udbydes til  
grafiske timelønnede, skal du i første omgang 
kontakt Bente Roed direkte.    

Kompetenceudvikling - selvvalgt  
uddannelse - maj og juni, august 2016
du kan nå det endnu

I nedenstående fremgår de kurser som HK-
specielt fremhæver de næste par måneder. 
Se også andre kurser i indstikket. Husk du kan 
bestille kursuskatalog og indstik ved henven-
delse til bente.roed@hk.dk  

El- introduktion (Sønderborg)
(Bemærk kurset skal tages samlet (2 x 5 dage).
Kursuskatalog, side 8, Indstik side 6.
Sammenhæng mellem strøm, spænding mod-
stand og effekt. Udføre relevante målinger og 
beregninger m.m. 

El-introduktion for maskin-reparatører,  
el-lære - 30/5-3/6 - AMU 44648
Særskilt kursus for grafiske timelønnede

El-introduktion for maskin-reparatører,  
relæ-teknik - 29/8-2/9 - AMU 44649  
Særskilt kursus for grafiske timelønnede

Mail til Bente Roed, hvis du vil tilmelde dig, 
hvorefter Bente guider dig videre i forhold til 
Kompetencefondene.

Digital foto fra fotografering til billedbehand-
ling (Odense)
Kursuskatalog side 50. Indstik side 10.
Fototekniske principper, efterbehandling af 
billeder, digital organisering og arkivering af 
billeder.

Lær at bruge digitalt kamera med baggrund i 
fototeknik - 23/5-27/5. 
Særskilt kursus for grafiske timelønnede

Mail til Bente Roed, hvis du vil tilmelde dig, 
hvorefter Bente guider dig videre i forhold til 
Kompetencefondene.

Digitale løsninger til nye former for formidling 
(København) kursuskatalog side 49. Indstik side 9.

Lav din egen app. - 23.-24/8. 
Særskilt kursus for grafiske timelønnede

Korte videoer på din smartphone - 7.-8/9.
Særskilt kursus for grafiske timelønnede

Lav gode og sigende illustrationer - 21.-22/9. 
Særskilt kursus for grafiske timelønnede

Mail til Bente Roed, hvis du vil tilmelde dig, 
hvorefter Bente guider dig videre i forhold til 
Kompetencefondene.
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Billedbehandling i photoshop (Ålborg)  
Kursuskatalog side 35. Indstik side 28.
Grundlæggende korrektion af billeder - du vil 
lære alle photoshops grundlæggende funktioner.

Billedbehandling – tekst i billeder
(1 dag) 30/5 - Kviknummer 851401abib230516.

Billedbehandling - ukomplicerede billeder. 
(2 dage) 23.-24/5 
Kviknummer 851401abib230516.

Billedbehandling - komprimering af billedfiler. 
(1 dag) 31/5 - Kviknummer 851401abib230516.

Søg kompetencefonden og tilmeld dig direkte 
på efteruddannelse.dk med 
kviknummer 851401abib230516

Kvalitetsstyring i trykproduktion (København)
Katalog side 14. Indstik side 16.
Hvordan aflæses trykkilen. Brug af densitome-
ter og spektrofotometer. Farvestyring

Kalibrering og profilering - grafisk workflow 
9.-10/6 - Kviknummer 101401315985.

Tryk - densitometer i trykprocessen  
9.-10/6 - Kviknummer 101401315985.

Søg kompetencefonden og tilmeld dig direkte 
på efteruddannelse.dk med  
kviknummer 851401abib230516.

     

Introduktionspakken til automatisering og 
robot (Sønderborg) 
Kursuskatalog side 11. Indstik side 15.
Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde 
med betjening af automatiske produktions-
processer. Du lærer at betjene robotter, og du 
får en introduktion til Programmerbar Logisk 
Styring (PLC)

Robotter i industrien for operatører og robot-
betjening (5 dage)  
27/6-1/7 - Kviknummer 5374014283816009.

Søg kompetencefonden og tilmeld dig direkte 
på efteruddannelse.dk med  
kviknummer 5374014283816009.

Bliv Uddannelsesambassadør i din virksom-
hed - Uddannelsesplanlægning for medarbej-
dere, tillidsrepræsentanter (København) 
Kursuskatalog side 54. Indstik side 34.

Tillidsrepræsentanter eller andre udvalgte 
medarbejdere skal være med til at løfte uddan-
nelsesniveauet. Disse medarbejdere skal sørge 
for uddannelsesplanlægning af kollegerne og 
holde virksomheden ajour med opdatering af 
kompetencebehovet. 

Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
30/8-2/9 - Kviknummer 18340716-35udd

Søg kompetencefonden og tilmeld dig direkte 
på efteruddannelse.dk med 
kviknummer 18340716-35udd

Det er ikke så svært
Find ud af hvilket kursus du vil deltage i. Gå 
eksempelvis ind på kvik eller AMU-numret på 
efteruddannelse.dk., så vil du kunne se hvor 
og hvornår kurset udbydes.

Søg herefter kurset på hhv.
www.grafiske-kompetencefonde.dk  
- ansøgningsblanket - udfyldes og mailes til  
kontakt@grafiske-kompetencefonde.dk
- emballageindustrienskompetencefond 
- ansøgningsskema - udfyldes og mailes til 
anmm@di.dk

Når du modtager besked om, at du er bevilget 
støtte (det skal siges, at alle kurser er forhånds-
godkendte) skal du selv tilmelde dig det  
ønskede kursus på Uddannelsesstedet.
Man tilmelder sig AMU-kurserne på  
www.efteruddannelse.dk og det er også her, 
man udfylder VEU-godtgørelse.

Møder i virksomheder, HK-afdelinger,  
Klubber om Selvvalgt uddannelse og  
Inspirationskursuskataloget.
Kontakt Medit Consult direkte (Tlf. 24447275), 
hvis du vil arrangere et møde ude på din virk-
somhed, i HK/afdelingen eller i din klub. 
Afdelingerne bør også være OBS på at arrange-
re samlede møder for de grafiske timelønnede 
på de mindre virksomheder.



Oplæg og individuel uddannelsesplanlægning
Medit Consult ved Michael Bach Nielsen vil 
kort orientere om Inspirationskursuskataloget 
og tilbyder derefter en individuel afklarings-
samtale, med mulighed for fastlæggelse af re-
levante kurser i forhold til netop din situation. 
Samtalen vil vare ca. 20 minutter.
Så vidt muligt vil der også deltage en tillidsre-
præsentant fra de grafiske timelønnede, der 
har erfaring på området.

Ring til Michael Bach Nielsen på tlf.: 2444 
7275, eller send en mail til: mbn@meditcon-
sult.dk og få et møde i stand hurtigst muligt

STATUS
Desværre har vi måttet aflyse en del kurser her 
i foråret, men så vidt muligt vil alle kurser blive 
genudbudt i efteråret 2016. 

I begyndelsen af juni måned vil vi udsende en 
pjece samt elektroniske postkort og plakater til 
ophæng med efterårets kurser. Medit Consult 
arbejder på højtryk med at få kurserne gen-
berammet med kursusudbyderne.

Det skulle gerne gøre det muligt, at få mange 
flere på selvvalgt uddannelse i efteråret. Mere 
info følger.

Flere muligheder for uddannelsesstøtte  
i EKUF - Emballageindustriens  
Kompetenceudviklingsfond
Med virkning fra 1. januar 2016 har DI, 3F og 
HK/Privat indgået aftale om, at virksomheder 
og medarbejdere i fællesskab kan ansøge Em-
ballageindustriens Kompetenceudviklingsfond 
om støtte til almen uddannelse. Det drejer sig 
dels om kurser, der har almen relevans for virk-
somheden og medarbejderne, eksempelvis ud-
dannelse vedrørende sundhed, kost og motion, 
virksomhedens indretning og meget mere.
Det er en betingelse, at ansøgningen indsen-
des af virksomheden og tillidsrepræsentanten i 
fællesskab for at sikre, at kurset afholdes både 
efter virksomhedens og medarbejdernes øn-
ske. Forsøgsordningen indebærer også, at der 
ydes 100% lønrefusion incl. pension. Endvidere 
refunderes eventuel kursusudgift samt omkost-
ninger til overnatning og transport på samme 
måde som EKUF’s øvrige regler.

Virksomheder som Smurfit Kappa og DS Smith 
har allerede benyttet sig af ordningen, hvor 
alle medarbejdere bl.a. har fået et frivilligt 
sundshedstjek ligesom der generelt er blevet 
informeret om kost og motion. 

Herudover kan en medarbejder deltage i  
følgende kurser som selvvalgt uddannelse:
• Ordblinde/FVU dansk screening
• Ordblindeundervisning
• FVU dansk (trin 1, 2,3,4)
• FVU matematik (trin 1,2)  

P.t. har vi ikke en lignende aftale på Den  
Grafiske Kompetenceudviklingsfond.

Drupa
Emballageindustriens Kompetenceudviklings-
fond yder ligeledes støtte til deltagere på 
Drupa-messen med 85% i lønrefusion og 50% 
af dokumenterede omkostninger til transport 
og ophold efter individuel ansøgning.

Aftale om tid til omklædning
Tillidsrepræsentanterne på Elopak har indgået 
aftale om tid til omklædning i de relevante 
afdelinger. Medarbejderne betales 5 minutter 
af den til enhver tid gældende timeløn pr. dag 
de er på arbejde til dækning af den tid, der 
medgår til omklædning før og efter arbejdstid. 
Tillægget betales ikke, når medarbejderne ikke 
er på arbejde, f.eks ved fri, afspadsering osv. 
Beløbet afregnes som et tillæg til lønnen og er 
pensions-, fritvalgs- og feriepengeberettiget. 
Aftalen træder i kraft 1. marts 2017.
Hans Henrik Nielsen 

Lønforhandlinger
Elopak - 3-årig aftale fra 2014 om en årlig 
stigning pr. 1. marts på 1,9%. Timelønnen for 
faglærte er herefter 230,50 kr. omkring  
65 medarbejdere og for ufaglærte 182,37 kr.  
5 medarbejdere.

HUSK
at maile resultatet af jeres lønforhandlinger til 
anita.reinhardt@hk.dk, så vi kan bringe det i 
næste nr. af GTN Nyhedsbrev.



Claus Nørgaard, Stibo Graphic 
karen.claus@energimail.dk - 21 47 03 10

Hans Nielsen, Elopak  
hans.nielsen@energimail.dk 20 14 11 98

Renato Manzionna, Kailow Graphic  
Renato.manzionna@gmail.com - 31 33 13 13

Benedicte Toftegaard, Aller Tryk  
bene@pc.dk - 24 90 96 04

Niels Wedege Petersen, Berlingske Media A/S 
nielswpetersen@gmail.com - 40 32 53 30

Kent Dommerby, Limo Labels  
kdommerby@gmail.com - 26 85 12 25

Bjarne Wiese’ Lasertryk A/S  
how@mail.dk - 21 46 30 20

Olaf Christensen, Trykkompagniet  
olaf@dalgashave.dk - 30 31 89 76

Kim Jung Olsen, HK/Privat 
44kjo@hk.dk - 29 47 93 40

Anita Reinhardt, HK/Privat
44asr@hk.dk - 23 29 41 62.

Grafisk Tekniker Netværks konference 
Se ITMK indstikket i april nummeret af HK/Privats blad.

På GTN’s konference på Hotel Comwell - 3.-4. marts 2016 blev der valgt ny styregruppe: 


