
 

Til alle finalehold til DM i Skills Stafet for 8. klasser

FINALEN ER FREDAG D. 17. JANUAR FRA KL 9.00 - 14.00.

• Konkurrencen foregår i Kongressalen i Bella Center, Center Blvd 5, 2300 København.
• Indskrivningen foregår ved siden af scenen i Kongressalen fra kl. 8.30 - og senest 15 minutter før 
  man skal i konkurrence.
• Opgavebeskrivelser udleveres ved indskrivningen.
• Der er 4 - 5 opgaver i hvert heat.
• Vinderne af de 10 indledende heats går direkte til semifinalerne. 
• De 6 hurtigste 2’ere går ligeledes videre til semifinalen. 
• Fra de 2 semifinaler går nummer 1 og 2 videre til finalen. 
• Finalen afvikles med 4 hold. 
• Der er præmier til alle 4 finaleklasser. Præmien er penge til en aktivitet for klassen efter eget ønske.  
  1. præmien er på 10.000 kr., 2. præmien på 5.000 kr., 3. præmien på 3.000 kr. og 4. præmien på 2.000 kr.

  For de skoler, der ikke har mulighed for at tage hele klassen eller flere årgange med til København, 
  vil der være mulighed for at se hele finalen live-streamet via et link på www.skillsdenmark.dk under 
  menupunktet DM i Skills 2020. Link lægges på et par dage før arrangementet.

Der er gratis adgang alle tre dage for besøgende. Se mere om Danmarksmesterskabet på SkillsDen-
marks hjemmeside www.skillsdenmark.dk under menupunktet DM i Skills 2020.

 

 

 

PROGRAM

09.00 - 10.30
09.00 - 09.18
09.18 - 09.36
09.36 - 09.54
09.54 - 10.12
10.12 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 12.15
10.45 - 11.03 
11.03 - 11.21
11.21 - 11.39

 
 

Konferencier: Jamil og Lars 
Indledende heat 1 - 5
Heat 1 Hold 1 - 8
Heat 2 Hold 9 - 16
Heat 3 Hold 17 - 24
Heat 4 Hold 25 - 32
Heat 5 Hold 33 - 40
Pause 
Indledende heat 6 - 10
Heat 6 Hold 41 - 48 
Heat 7 Hold 49 - 56
Heat 8 Hold 57 - 64  

 
 
 
 
11.39 - 11.57 
11.57 - 12.15
12.15 - 12.45
12.45 - 13.05
Vinder af Heat
bedste 2’er + F 
13.05 - 13.25
Vinder af Heat
Fjerdebedste 2
13.40 - 13.55
Vinderne af se
13.55 - 14.00

 
 
 
 
Heat 9 Hold 65 - 72 
Heat 10 Hold 73 - 80
Frokostpause
Semifinale 1
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + Bedste 2’er + Tredje-
emtebedste 2’er
Semifinale 2
2 + 4 + 6 + 8 + 10 + Andenbedste 2’er +
’er + Sjettebedste 2’er
Finale
mifinale 1 + 2 og 2’erne i semifinale 1 + 2
Præmieoverrækkelse



Til alle finalehold til DM i Skills Stafet for 8. klasser

Praktiske oplysninger

• Det er vigtigt, at I forbereder jeres besøg. Både praktisk og i forhold til det, I kommer til at opleve under  
  DM i Skills. Se mere på www.skillsdenmark.dk under menuen DM i Skills 2020 og www.ug.dk.
 
• I kan opleve unge fra erhvervsuddannelserne, der har SKILLS i verdensklasse, og som konkurrerer om at 
  blive Danmarksmester inden for mere end 40 forskellige fag. Konkurrencerne varer fra torsdag til lørdag, 
  og der vil være rig mulighed for at se, hvad fx en dygtig tømrerlærling, murersvend, tjenerelev eller elev  
  fra de merkantile fag lærer gennem deres uddannelse.
 
• I kan selv prøve kræfter med fag, I aldrig tidligere har mødt. I kan tale med elever fra uddannelserne eller  
  tale med en studievejleder, som I kan stille de spørgsmål, I kan have ved valg af en ungdomsuddannelse.

• Før I ankommer, er det en god idé at se nogle af de små film, der er lavet om nogle af konkurrencefagene. 
  Filmene kan findes øverst til højre på SkillsDenmarks hjemmeside under menupunktet ’Se film’.

• Præmien skal i år deles med resten af klassen.

 

1. præmien er 10.000 kr. 
2. præmien er 5.000 kr.
3. præmien er 3.000 kr.
4. præmien er 2.000 kr. 
 
Formålet med DM i Skills er at hylde landets mest talentfulde 
unge faguddannede, og give dem en mulighed for at vise deres 
talent til hinanden, til forældre og til erhvervslivet. Med mange 
tusinde besøgende hvert år, har DM i Skills udviklet sig til et  
eksperimentarium, hvor udskolingselever selv kan være aktive,
prøve kræfter med forskellige fag, udfordre sig selv på viden og 
praktiske færdigheder.

skillsdenmark.dk


