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Referat 
 

1. Velkomst og valg af mødeleder/referent 
Dorthe er valgt til mødeleder 
Mona er valgt til referent 
 

2. Godkendelse af referat fra 30/12 2017 (vedhæftet) 
Spm. til hvorvidt plakaten pkt. 9 er blevet realiseret. Det er ikke sket. 
Referatet er godkendt. 
 

3. Nyt fra skolen, herunder medarbejdergruppen, årsmøde, nye regler for portfolio, 
virksomhedsopsøgende arbejde og trepartsaftalens betydning i 2018 
 
Afdelingen består af Dorthe og Gabriel og her i efteråret har Hanne Teglgaard tillige været ansat som 
timelærer. Aftalen fortsætter til foråret. 
 
Efter at specialefag.dk er kommet i luften, oplever vi en øget søgning til vores specialefag, også elever 
fra andre skoler.  
 
Målet er at besøge virksomhederne forud for 1. skoleophold og sidste skoleophold. Tirsdag d. 5.-12. 
prøvede vi for første gang at afholde fyraftensmøde om svendeprøven og den nye portfolio. 
 
Gra-Kom har i løbet af året ”ryddet op” i godkendelserne, hvilket har resulteret i at 45% af 
godkendelserne er slettet. I dette område er tallet væsentlig lavere. Lokalt opleves det, at det især er 
nygodkendte virksomheder der ansætter elever. Udfordringen er at det kan være svært at overskue 
hvilken en type elev eller medarbejder man skal have i forhold til andre uddannelser. Med den nye 
uddannelse skal vi være varsom med ikke at miste ”håndværket” og det nørdede i faget.  
 
I efteråret har Dorthe lavet virksomhedsopsøgende arbejde, i forsøg på at få afsat så mange GF2 og 
SKP-elever som muligt. Der har været kontakt til alle virksomheder, som har elever, som bliver udlært 

 



 

i den kommende tid. Det har resulteret i 8 uddannelsesaftaler, heraf nogle del- eller restaftaler. Der 
er dog en bekymring for om alle aftaler når i hus inden nytår, da dette påvirker måltallet for 2019. 
 
Vi har netop været på årsmøde, hvor der var fokus på det nye H4 og indholdet var meget ”hands on” 
til den daglige undervisning. Det blev udviklet netværk og vi fik inspiration med hjem. 
 
Der er kommet nye regler om Portfolio, så der er begrænsning på omfanget af beskrivelserne af 
kernefaglighederne. Innovation og iværksætteri bliver en del af den nye svendeprøve (fra 2019). 
 
Fra Trepartsforhandlingerne vil der i den kommende tid blive sendt breve ud til virksomhederne med 
elevantalsberegninger og økonomisk ”straf” til de virksomheder, der ikke har nok elever. Vi er 
spændt på hvordan branchen vil reagere på dette. 
 

4. Kvoteoptag for mediegrafiker 2018 
 
For 2018 har vi 11 kvotepladser på uddannelsen. Der var ansøgningsfrist d. 4.-12. til opstart i januar, 
men her var der ikke tilstrækkeligt med kvalificerede, så alle har fået afslag med opfordring til at søge 
optagelse igen til sommer og/eller elevplads.  
 
Vi har indstillet til fagligt udvalg at der sættes en minimumgrænse for kvoter for at sikre det 
økonomiske fundament for uddannelsen. 
 

5. Skolepraktik – status og udfordringer  
 
P.t. 21 elever i skolepraktik, heraf 9 i VFU. 2 bliver færdige til jul, 1 er i kort aftale, 3 kommer i 
restaftale i den kommende tid. Efter nytår forventes 4-6 nye elever i skolepraktik fra GF2. 
  
Efter nytår forsvinder muligheden for 3 måneders VFU, og i stedet max 2 x 3 ugers VFP i løbet af hele 
læretiden 
 

6. SKILLs (skole, lokale mesterskaber, nationalt) 
 
DM i Skills i Herning d. 18.-20. januar, hvor skolen er dybt involveret. Fra Herningsholm deltager Isak 
fra Repro Huset (flytter lærested til Århus efter nytår) efter en lokal konkurrence. Der er lagt et stort 
arbejde i at gøre konkurrencerne mere publikumsvenlige og med mulighed for publikumafstemning 
blandt deltagerne. Til konkurrencerne er der hyret eksterne dommere, så der fokus ændres på 
vurderingen af det faglige indhold for konkurrencedeltagerne. 

 
7. Kommende møder 

I forbindelse med svendeprøven – fredag d. 8. juni kl. 12.00 – 14.00 
Fredag d. 7.-12. kl. 9.00 – 11.00 
 

 
8. Evt. 

 
 
 
 


