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NYUDLÆRTE GRAFISK TEKNIKERE 

Midt i december afsluttede ni grafisk tekniker-
elever deres uddannelse med svendeprøve 
hos TechCollege i Aalborg. Svendeprøven er 
et selvvalgt projekt, hvor der bl.a. skal præ-
senteres en portfolio med fokus på kvalitets-
styring, materialeforståelse og eksempler på 
opgaver fra deres tid hos praktikvirksomhe-
den. Til at bedømme elevernes præstation er 
der en eksaminator og to censorer, der har 
beskæftigelse på andre grafiske arbejdsplad-
ser. De nye grafisk teknikere blev fejret ved et 
arrangement hos TechCollege, hvor repræ-
sentanter fra praktikvirksomheden og familie 
var inviteret. 

Stort tillykke til de nyudlærte elever, som er:  

Cecilie Kristine Thomsen, Ecco Print 

Danni Frederik Nielsen, Mantax Etiketter,  

Henrik Doormann Møller, HL-Print 

Karen Møller Pedersen, Krogh Andersen 

Mai Østergaard Jørgensen, MB Textiltryk  

Mary Elizabeth Boller, Amcor Flexibles 

Mathias Midtgaard Jensen, Amcor Flexibles 

Nethe Toft Forman, Dystan & Rosenberg 

Stephen Ray Aaen, Cool Gray 

GRAFISK TEKNIKER-ELEVER KAN NU 
TAGE GRUNDFORLØBET I VALBY 

TechCollege i Aalborg er fortsat den eneste 
skole, der udbyder GT-uddannelsen, men i 
samarbejde med Roskilde Tekniske Skole får 
GT-elever fra Sjælland nu mulighed for at ta-
ge grundforløbet i Valby ved København. Det 
første grundforløb (GF2) startede i januar med 
10 elever, og de afslutter forløbet den 23. juni. 
Målet med at udbyde grundforløbet i Valby er, 
at det forhåbentligt kan få flere virksomheder 
til at tage elever, og at flere unge får interesse 
for GT-uddannelsen. Skolen i Valby har inve-
steret i en del digitalt trykudstyr, men bl.a. når 
eleverne skal trykke offset, skal de til Tech-
College i Aalborg. 

Tag godt imod grundforløbseleverne, der net-
op i denne tid er rundt på de sjællandske gra-
fiske virksomheder for at søge elevpladser. 

____________________________________ 

FRITIDSULYKKESFORSIKRING FOR 
BOGBINDERE OG KARTONNAGEAR-
BEJDERE 

Tilhører du bogbinder- eller kartonnagegrup-
pen, og er uheldet ude, er det vigtigt at være 
opmærksom på, at du er dækket af en særlig 
fritidsulykkesforsikring under Alka. 

Forsikringen dækker ved ulykke, invaliditet 
eller dødsfald. Anmeldelse af ulykkestilfælde 
skal ske over for din afdeling, der derefter 
kontakter Alka. Bemærk, at der gælder en an-
meldelsesfrist på 3 år fra det tidspunkt, hvor 
skaden indtræffer. 

 



COLOR PRINT I VADUM REDUCERER I 
TRYKHOLD 

Det nordjyske trykkeri Color Print, der er en del 
af Stibo Complete koncernen, opsagde i decem-
ber ni medarbejdere. 

Stibo Complete har de seneste år investeret i 
egne svenske trykkerier. Dette forhold og det 
svagt vigende marked for heatset-trykte brochu-
rer og kataloger betød , at virksomheden endnu 
en gang var nødsaget til at reducere i antallet af 
trykhold. 

Tidligere er der i 2019 reduceret med i alt otte 
medarbejdere, da en 48 sidet heatset-rotation 
blev flyttet fra Vadum til Sverige. Hertil kommer 
seks trykkere opsagt i december måneds ned-
bemanding, og når de er fratrådt, er der 30 med-
lemmer tilbage i den tekniske klub hos Color 
Print. 

Da Stibo i 2012 købte Color Print, blev der pro-
duceret på syv heatset-rotationer, de fleste i 
femholdsdrift. Efter seneste reduktion produce-
res der på to maskiner i henholdsvis to og fire 
skift.  

____________________________________ 

GRAKOM INDFØRER MILJØSTANDARD 
FOR TILBUDSAVISER 

I efteråret opfordrede COOP klimaministeren til 
politisk handling over for reklametryksager, en-
ten i form af et decideret forbud eller en konver-
tering af den eksisterende nej-tak-ordning til en 
ja-tak-ordning. Som reaktion på det har arbejds-
giverorganisationen GRAKOM taget initiativ til at 
indføre, hvad de selv betegner som verdens hø-
jeste miljø- og klimastandard for tilbudsaviser.  

Ordningen bygger på et princip om, at alle til-
budsaviser produceret i Danmark skal være bå-
de Svanemærkede og FSC-certificerede. Endvi-
dere vil tryksagerne kunne blive klimaberegnet 
med ClimateCalc, der er et internationalt aner-
kendt system til beregning af klimabelastningen 
af den enkelte tryksag.  

Bagtanken med GRAKOMs tiltag er selvsagt at 
komme et politisk indgreb i forkøbet. HK Privat 
har udtrykt sin støtte til initiativet, da et indgreb 
over for tilbudsaviser naturligvis vil være til stor 
skade for beskæftigelsen i branchen. Dette ikke 
mindst fordi et stop for tilbudsaviser vil have be-
tydelige negative konsekvenser for distributio-
nen af ugeaviser.  

ROSENDAHLS I ESBJERG OVERTAGES 
AF STIBO COMPLETE 

Den 23. januar blev medarbejderne hos Rosen-
dahls A/S, Print Design Media i Esbjerg kaldt til 
informationsmøde, hvor de fik den besked, at 
virksomheden var blevet overtaget af Stibo 
Complete, og at al produktion flyttes til Horsens i 
løbet af de kommende 24 måneder. 

Samtidig gav ledelsen udtryk for en forhåbning 
om, at alle medarbejdere i produktionen vil flytte 
med til Horsens. 

Projektledelse, salg samt regnskabsafdelingen 
bliver flyttet til andre lokaler i Esbjerg. 

I alt berøres ca. 70 medarbejdere i Rosendahls 
af salget. 

Efter vores oplysninger er selve køreplanen for 
flytning af produktionen endnu ikke fastlagt. 

____________________________________ 

ANMODNING OM DISPENSATION FRA 
ENERETSBESTEMMELSEN AFSLÅET 

CCL i Randers har igennem GRAKOM fremsat 
en anmodning om at kunne fravige eneretsbe-
stemmelsen på TYP-området. 

Ønsket bundede i, at virksomheden havde mu-
lighed for at byde ind på en ordre, hvorpå der 
kun skulle køres lim samt partiel lak. Det kræver 
imidlertid anvendelse af maskinens flexo-
værker, hvilket er faglært arbejdsområde i den 
grafiske overenskomst, og virksomheden kunne 
kun køre ordren til en konkurrencedygtig pris, 
hvis det kunne ske med ufaglært arbejdskraft. 

Efter en besigtigelse på virksomheden forelagde 
sektoren sagen for bestyrelsen for branchesekti-
onen ITMK. Her var vurderingen, at der var så 
vigtige principper på spil, at anmodningen ikke 
kunne  imødekommes. Bl.a. fordi det i høj grad 
kan tilskrives eneretsbestemmelsen på flexo, at 
der står faglærte trykkere på en del digitaltryk-
maskiner, der benytter et flexo-værk til lak.  

____________________________________ 

12-12 KONFERENCE 23. - 24. SEPTEMBER 

Vi minder om, at den årlige 12-12 konference i 
GTN er fastlagt til dagene den 23. og 24. sep-
tember 2020.  

Mere om indholdet følger senere, men sæt kryds 
i kalenderen med det samme!  


