


Hvorfor DM i Skills?

• Flere elever skal have en erhvervs-
uddannelse

• Danmark kommer til at mangle 
faglærte

• DM viser erhvervsuddannelserne fra 
deres bedste side

• Elever og forældre kender ikke 
uddannelserne og især ikke 
muligheder for job, karriere, videre 
uddannelse mm.



Det er første gang 

- at DM i Skills holdes i Region Sjælland

- at det meste skal foregå i telte

- at DM holdes i april (pga. teltene)

- at målgruppen derfor er 7.-8. klasser

Derfor bliver Næstved rollemodel
for andre byer af samme størrelse,
der står på spring for at blive værtsby
- vi sætter en helt ny standard!



Fakta om DM i Skills 2019

• 4.-6. april 2019

• Over 300 unge håndværkere 
deltager

• Åbning og afslutning med Stats-
minister og Undervisningsminister

• 50.000 besøgende (nedjusteret 
efter DM i Herning)

• Op til 50 forskellige fag, mange kan 
man endda prøve selv!

• Finaler i Skills Stafetten
(8. klasser og efterskoler)





Hvem kan være med?

• Alle klassetrin er velkomne, men 
særligt fokus på:

• 7. klasse om torsdagen

• 8. klasse om fredagen



Aktiviteter

• Nye tilbud til grundskolerne, fx

– Undervisningsforløb
”Grib erhvervsuddannelserne”

– App til forberedelse og besøg

– Adoption af en DM-deltager

• Skills Stafetten

• Erhvervsskolernes Dag

• Forældreaktiviteter, fx Mors Dag

• Aktiv involvering af virksomheder



Hvad kan kommunerne gøre?

• Opruste på læreres og elevers 
kendskab til erhvervsuddannelserne

• Prioritere forløb i Uddannelse og Job

• Prioritere at så mange elever som 
muligt fra 7.-8. klasse får mulighed for 
at opleve DM, når nu det finder sted i 
deres region og ikke i Jylland

• Sætte ressourcer af til transport! Vi 
har fået lidt til transport fra Region 
Sjælland, men det skal medfinansieres



Bagefter?

• Videreudvikle tiltag skabt til DM, så de 
bliver varige

• Der satses på aktiviteter og 
engagement, der kan ”overleve”, når 
DM i Skills er overstået.

• Deltage i evalueringen, så DM i Skills 
stadig kan udvikle sig



Anslået økonomi

• Anlæg og drift 12 mio.kr.

• Næstved Kommune 10 mio.kr.
og SkillsDenmark 2 mio.kr

• Arbejdet med grundskoler 7 mio. kr.

• Region 3,5 mio.kr., aktørers
medfinansiering 3,5 mio.kr.

• PR og Markedsføring 3 mio. kr.

• Region og erhvervsskoler 1 mio.kr

• Mærk Næstved 750.000 kr

• Sponsorater i Næstved

• Cash indtil videre 250.000 kr

• In kind?

• SkillsDenmark 1 mio.kr.


