Spørgsmål og svar om mediegrafikerens portfolio – og lidt om svendeprøven
PRAKTISK INFORMATION OM PORTFOLIENS INDHOLD
Hvor skal min e-portfolio uploades?
Du aftaler med din skole, hvor og hvordan din e-portfolio skal uploades.
Bliver udformningen af mine portfolier, den papirbaserede og e-portfolien, bedømt til svendeprøven?
Til svendeprøven indgår portfoliens udformning i en helhedsvurdering på linje med din præsentation i øvrigt. Så ja, de indgår i bedømmelsesgrundlaget.
Må produkterne i min portfolio være ting, jeg har lavet for mig selv eller til andre end mit praktiksted?
Ja, i din portfolio kan der godt indgå andre produkter end dem, du arbejder med til dagligt i virksomheden.
Du vælger selv at vise, hvad der bedst præsenterer din faglighed indenfor de fire kernefagligheder.
Må mine portfolio-eksempler være fiktive – dvs. noget jeg selv finder på til en fiktiv kunde eller publikationer, jeg har løst i forbindelse med et skoleprojekt?
Ja, det vigtigste er, at din portfolio viser dine evner og faglighed indenfor de fire kernefagligheder. Har din
praktikplads ikke arbejdsopgaver indenfor alle fire områder, kan det derfor være en god ide på en eller
anden måde at udarbejde noget materiale selv.
Min praktikplads – eller dens kunde – vil ikke have, at jeg bruger et produkt jeg har udarbejdet pga. konkurrenceforhold, ophavsret eller andet. Hvad gør jeg?
Hvis du ikke kan indhente tilladelse til at anvende en publikation, må du ikke lade den indgå i din portfolio.
Du skal i stedet finde et andet produkt eller fremstille noget selv. Måske kan du basere en fiktiv løsning på
de samme teknikker og fagligheder, som i den opgave du må udelade.
… særligt om de digitale produkter
Kan min e-portfolio i sig selv opfylde kravet om et digitalt produkt?
Nej, e-portfolien er en online-udgave af din portfolio og tæller ikke som et af de fire produkter. Du skal
derfor præsentere en anden publikation som dit digitale produkt.
Kan jeg opfylde kravet om et digitalt produkt med andet end en webside?
Der er krav om, at du i din portfolio præsenterer mindst et produkt, der retter sig mod et digitalt medie.
Det er selvfølgelig oplagt at vælge en webside, men hvis du har udført grafisk arbejde med multimedier,
Flash-præsentationer eller andet skærm- eller tv-baseret kan du også vælge det.
Kan mit digitale produkt være et design til siderne i et website?
Ja, du kan godt vælge at lade dit digitale produkt være udviklingen af et design til et website og derved lade
kernefagligheden design rette sig mod et digitalt medie. Det er dog et krav, at produktet opbygges som et
fungerende digitalt medie i f.eks. HTML/CSS eller Flash. Ved svendeprøven vil eksaminationen så tage udgangspunkt dit produkts design, og hvordan du har omsat det til et eksempel på et færdigt digitalt produkt.
Kan opbygningen af et website være den opgave, der opfylder kernefagligheden typografi og ombrydning?
Ja, din opbygning af websider med typografi, tekniske opbygning og kodning betragtes som kernefagligheden typografi og ombrydning.

Kan mit digitale produkt være et website baseret på et CMS-system?
Ja, men alt efter hvilken kernefaglighed du vælger, skal dit arbejde med CMS-systemets sider repræsentere
det pågældende fags mål. Det kunne f.eks. være design i kraft af din formgivning eller ombrydning og typografi i kraft af din egen udvikling af templates og opsætning af sidernes kodede designregler.
… særligt om de trykte produkter
Kan kravet om et produkt til det trykte medie være andet end en ombrydning?
Ja, du kan frit vælge, hvilken kernefaglighed der vises som dit eksempel på et produkt til trykmediet. Vælger
du kernefagligheden grafik og billeder, kan du f.eks. vise dit arbejde med billeder og deres forberedelse til
en given trykproces.

FAGLIGE KRAV TIL SVENDEPRØVEN
Præcist hvad skal jeg kunne til svendeprøven?
Du skal imødekomme fagene på uddannelsens slutmål, dvs. det niveau der svarer til undervisningen på det
sidste hovedforløb.
Vejledningen til svendeprøven siger, at min portfolio skal uploades senest fem arbejdsdage før den
mundtlige prøve, men skolen har sat en frist på 6 dage. Kan den det?
Ja, det er skolen, der tilrettelægger eksamen inden for de regler, der fremgår af bekendtgørelse og uddannelsesordning. Skolen må bare ikke fastsætte en frist, der er kortere end de 5 dage. Det skal fremgå af
skolens regler for eksamen, hvilke frister der er for aflevering, herunder uploading af portfolien.
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