DM I SKILLS
er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra
erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge er med som
deltagere. De kæmper inden for de forskellige fag om at blive
landets bedste. DM i Skills giver de unge chancen for at vise
deres talenter.
Det er desuden med til at skærpe deres faglige niveau og
vise folkeskoleelever og omverdenen – erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder.

Er Danmarks bedste
automatiktekniker-lærling
ansat i jeres virksomhed?
... OG HAR I MODET TIL AT PRØVE DET AF?
Første skridt på vejen til at kunne prale med at have Danmarks bedste automatiktekniker-lærling ansat,
er at kontakte den lokale erhvervsskole og høre, om jeres lærling kunne være kandidat til skolemesterskabet. Vinder lærlingen dette, vil han/hun gå videre til regionsmesterskabet.
Vinderne af de fire regionsmesterskaber kommer med til DM i Skills, der afholdes den 4. - 6. februar
2021 i Messe C i Fredericia.
DM i Skills er en enestående mulighed for at vise branchens dygtige lærlinge frem, da arrangementet
årligt besøges af mange af de folkeskoleelever, der er branchens rekrutteringsgrundlag.
Ved den seneste konkurrence i Bella Center København kom antallet af besøgende op på 47.000.
Erhvervsskoler landet over sørger igen i år for at finde de fagligt stærkeste lærlinge til at dyste i de
lokale skolemesterskaber 2020, og vi opfordrer alle virksomheder til at kontakte den lokale
erhvervsskole, hvis I har en lærling, som er noget ud over det sædvanlige.
På bagsiden kan du finde kontaktinformationer på erhvervsskolerne, der afholder skole- og regionsmesterskaber i 2020. Det varierer fra skole til skole, hvornår mesterskaberne afholdes.

KRITERIERNE FOR AT DELTAGE ER, AT LÆRLINGEN:

» er i gang med eller har gennemført tredje skoleforløb på automattekniker-uddannelsen
»	ikke er fyldt 25 år, før DM er afsluttet
» er under uddannelse og er dermed tidligst udlært 8. februar 2021 eller senere
DET ER VIGTIGT, AT LÆRLINGEN:
» kan arbejde under tidspres og samtidig holde en høj kvalitet i arbejdet
»	er fagligt velfunderet og har et godt kendskab til de materialer, der arbejdes med
» kan håndtere stor opmærksomhed fra tilskuerne, mens arbejdet foregår
Har virksomheden den rette lærling,
så kontakt den skole, jeres lærling er tilknyttet.

Kontakt til erhvervsskoler
Mercantec
H. C. Andersens Vej 9
8800 Viborg
Tlf.: 89 50 33 00
www.mercantec.dk

ER, AT LÆRLINIERNE FOR
KRIT-

GEN:TECHCOLLEGE
Uttrup Vej 1
ATØster
DELTAGE
9000 Aalborg
Tlf.: 72 50 10 00
ERwww.techcollege.dk

SDE – Vejle
Boulevarden 13,
7100 Vejle
Tlf.: 70 10 99 00
www.sde.dk

Euc syd
Hilmar Finsens Gade 18,
6400 Sønderborg
Tlf: 7412 4242
www.eucsyd.dk

EUC Nord
Hånbækvej 50,
9900 Frederikshavn
Tlf.: 70 10 99 00
www.eucnord.dk

SDE – Odense
Risingsvej 60,
5000 Odense C
Tlf: 7010 9900
www.sde.dk

TEC – Technical Education Copenhagen
Stæhr Johansensvej 7
2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 17 70 00
www.tec.dk
ZBC Slagelse
Bredahlsgade 1 B
4200 Slagelse
Tlf.: 55 18 88 88
www.zbc.dk

CELF
Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tlf: 5488 8888
www.celf.dk

