
 
 
Ansøgning om godkendelse som uddannelsessted for mediegrafiker og mediegrafisk assistent 
 
 

Virksomheden 
 
Navn: __________________________________________  CVR.nr.: _____________________ År for etablering: _________ 
 
Adresse: _______________________________________   P-nr.: _______________________________________________ 
 
Postnummer og by: _______________________________ Telefon: _________________e-mail:_______________________ 
 
Kontaktperson: __________________________________  Webadresse: _________________________________________ 
 

 Grafisk produktionsvirksomhed med prepress-afdeling  Kreativ virksomhed med trykt og/eller digital produktion 

 Kreativ afdeling i anden virksomhed  

 
 

Medarbejdere på uddannelsesområdet 
 
Antal medarbejdere i virksomheden beskæftiget på uddannelsesområdet: __________________________________________  
 
 

Udstyr og software på uddannelsesområdet 
 
Antal grafiske arbejdsstationer: _____  Andet relevant grafisk udstyr: ______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Hvilken software anvendes:_______________________________________________________________________________ 
 
 

Produktion på uddannelsesområdet 
 

 prepress til trykt kommunikation   premedia til digital kommunikation 

 digital billedbehandling til trykt og/eller digital kommunikation  kreativt design til trykt kommunikation 

 kreativt design til digital kommunikation 
 
 

Produkter  
 
I virksomheden udføres prepress og premedia til følgende produkttyper: 
 
Trykt kommunikation   Digital kommunikation 
 

 bøger     web-produktion 

 ugeblade / tidsskrifter / magasiner   multimedieproduktion 

 aviser / distriktsblade    andet, angives: _________________________________ 

 reklametryksager   

 etiketter / emballage / formularer  

 andet, angives: _____________________________________________________________________________________ 

 
 
Navn på uddannelsesansvarlig: __________________________________________________________________________ 
 
 
Uddannelse: ___________________________________ Antal år beskæftiget på uddannelsesområdet: _________________ 
 
 
________________________________, den ________________ Underskrift ______________________________________ 
 
 
Har der været kontakt med en erhvervsskole forud for ansøgningen?     Ja ______ Nej ______ 
 
Hvis ja, angiv gerne kontaktperson fra skolen: _______________________________________________________________ 
 
 
 
Sendes til Grafisk Uddannelsesudvalg, Vesterbrogade 6 D 4. sal, 1620 København V eller guu@grafiske-uddannelser.dk 

mailto:guu@grafiske-uddannelser.dk
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