
      

 

Kære skoleleder, 

Invitation til klasselærere for de kommende 8. klasse, 2019/2020  

Se her video fra 2017 

https://www.facebook.com/helesydfynsradio/videos/1408379889216534/?hc_ref=ARTUW

Lo7YEdxJ6uvUT0jqq7yp0L8KNkbLyf4kqE57IjROh2kPs-pEUWoDaORA2JdT9M 

Svendborg Erhvervsskole og Skills Danmark afholder Skills Intro til Skills stafetten. Er I Syd- og Midtfyns bedste 8. 

klasse? Det finder vi ud af den 3.-4.-5. september 2019. Her skal 8. klasser på Sydfyn og Midtfyn konkurrere om at vinde en 

tur til DM i Skills. 

Vinderen går videre til Skills stafetten ved DM i Skills, der afholdes i januar 2020 i Bella Centeret i København.                       

Svendborg Erhvervsskole sørger for bustransporten og sandwich til den vindende 8. klasse, der skal til København.   

Hvem kan deltage til Skills intro på Svendborg Erhvervsskole?  Hver indbudt 8. klasse udvælger 4 hold med 3 elever, 

hvor holdene skal bestå af både drenge og piger. Der skal konkurreres på samarbejde, hurtighed og præcision. Hele klassen er 

inviteret, og der opfordres til, at der heppes på klassekammeraterne, når der konkurreres mod de andre hold og skoler.  

Program for den 3.-4.-5. september:  

 Kl. 9.00: Velkomst på græsplænen på Græsholmvej 56, 5700 Svendborg. 

 Efter introduktion til konkurrencerne skydes de første hold i gang. Når jeres hold ikke er i konkurrence, vil I få en 

rundvisning om erhvervsuddannelserne.  

 Vejledere vil være klar til at besvare spørgsmål.  

 Kl. 14.00: Tak for i dag!  

Skal vi deltage alle 3 dage.  De indledende runder bliver afviklet over 3 dage og hver dag afsluttes med en finale. Hver enkle 

klasse skal kun deltage en dag af de 3 dage og efter de 3 finaler. Overrækkelsen af vindere diplomet sker på den pågældende 

skole.  

DM i Skills er Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser. Her kæmper unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse 

om at blive de bedste inden for deres fag. DM i Skills blev afholdt første gang i 2011 og foregår nu en gang om året et nyt sted i 

landet. Den 16. – 18. januar 2020 er det i København at unge inden for en lang række fag mødes, dyster og viser deres arbejde 

frem for de besøgende. Se mere på http://skillsdenmark.dk    

Tilmelding senest den 15. juni 2019, med antal 8. klasser og forventet antal elever pr. klasse på følgende mail: 

henr@sesg.dk Tilmeldte skoler vil få nærmere information om hvilken dag de skal møde og praktiske oplysninger inden 

sommerferien.  

For spørgsmål og tilmelding: Henrik Jørgensen, Skills koordinator på Svendborg Erhvervsskole - telefon 2557 7049 eller 

mail henr@sesg.dk. 
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