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DM I SKILLS 

Finalisterne til de danske mesterskaber for lærlinge er nu fundet 
og vil under DM i Skills også komme til at fungere som ambas-
sadører for blandt andet elbranchen

Konkurrencen har været hård og niveauet højt under de 
indledende konkurrencer for de mange ellærlinge, der har 
forsøgt at kvalificere sig til DM i Skills, som afvikles den 
8.-10. januar i Bella Center i København. Det er nogle af de 
dygtigste elever fra landets erhvervsskoler, som har skullet 
teste alle dele af deres faglige viden for at vinde de lokale og 
regionale dueller, på vejen mod det, som gerne skulle være 
med til at promovere erhvervsuddannelserne.

– Under Skills får lærlingene ikke bare mulighed for at 
finde ud af, hvem der dygtigst til deres fag. De fungerer også 
som forbilleder og inspiration for de mange skoleelever, der 
står foran at skulle beslutte uddannelsesretning. Det gælder 
ikke mindst ellærlingene, som under konkurrencerne i høj 
grad får vist, at deres fag byder på utallige muligheder for 
dem, der kan og vil engagere sig, understreger Tina Voldby, 
underdirektør hos TEKNIQ.

Vigtige rollemodeller
Vinderne af skole- og regionskonkurrencerne går som sagt 
videre til danmarksmesterskabet. Her deltager de sammen 
med de allerbedste fra 30 fag under konkurrencer, der både 
afprøver faglighed og køligt overblik. 

Skills er de senere år vokset eksplosivt i både omfang og 
prestige. En udvikling, Tina Voldby også gerne vil se hos 
erhvervsuddannelserne, som stadig har brug for at forbedre 
deres image og tiltrækningskraft overfor de dygtige unge 
skoleelever.

– Der er ingen tvivl om, at der de kommende år bliver 
brug for dygtige vvs- og ellærlinge. Erhvervsuddannelserne 
skal ikke bare være en ”skraldespand” for folkeskoleelever, 
der ikke kan blive andet. I stedet skal vi i endnu højere 
grad være i stand til at tiltrække også de elever, som måske 
traditionelt ville have valgt gymnasierne. Dermed kan Skills 
være med til at sætte endnu mere gang i den udvikling, vi 
blandt andet har indledt med introduktionen af EUX-elek-
trikeruddannelsen, hvor man kombinerer en gymnasial og 
en håndværksmæssig uddannelse, vurderer Tina Voldby. ✿

DM i Skills 
2015
l  Er det store årlige danmarks-

mesterskab for unge fra 
erhvervsuddannelserne.

l  Omkring 260 unge er med 
som deltagere.

l  De er fordelt på 36 konkur-
rencefag (inklusive ”elek-
triker” og ”vvs- og energi-
specialist”), ligesom der vil 
være 15 demonstrationsfag 
(inklusive ”vvs og blikkensla-
ger”).

l  Den seneste udgave af Skills 
havde 42.000 besøgende 
under mesterskabets tre 
dage.

l  Næste DM i Skills afholdes 
den 8.-10. januar, 2015, i Bella 
Center i København.

l  Sideløbende med danmarks-
mesterskaberne afholdes der 
en fagstafet for en række 8. 
klasser.

l  Der er gratis adgang.

Læs mere på: 
www.skillsdenmark.dk

nærmer sig
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FINALISTER med ambitioner

Går efter sejren
Frederik V. Nielsen, 22 år, Holbæk 
Tekniske Skole og i lære hos Ros-
kilde Fjordens El A/S:

Hvorfor er du med ved Skills?
– Fordi jeg synes, det er spændende at se, hvor langt jeg kan 
komme. Det var skolen, der spurgte mig, om jeg ville være 
med, og jeg kendte faktisk ikke ret meget til konkurrencen 
inden, men jeg har bestemt ikke fortrudt.

Hvordan er det så at være finalist?
– Det er rigtig fedt og virkelig spændende at se, hvad det 
bliver til. Jeg kan sagtens lukke af for forstyrrelser udefra, 
så det er jeg ikke nervøs for. Ved de to indledende konkur-
rencer lagde jeg faktisk slet ikke mærke til mine konkurren-
ter, mens jeg arbejdede.

Hvad håber du at få ud af din deltagelse  
ved Skills?
– At vinde. Og så er det jo ikke så tosset at kunne skrive på 
cv’et.

Hvad vil du med din uddannelse på  
længere sigt?
– Jeg tror, jeg i første omgang skal ud og arbejde som svend. 
Jeg vil hverken være selvstændig eller læse videre med det 
samme. Men på sigt, er der mange muligheder. En ud-
dannelse som elektriker kan man jo bruge til rigtig mange 
forskellige ting.

Kræver engagement
Flemming Steen Jensen, 
indehaver af Roskilde Fjordens 
El A/S og Frederik V. Nielsens 
mester:

Hvad betyder det for jer at have en  
Skills-finalist i jeres virksomhed?
– Det betyder rigtig meget, og vi bruger det markedsfø-
ringsmæssigt. Det er klart, vi er stolte af at have en lærling, 
der er så dygtig. Det er da helt bestemt også en understreg-
ning af, at vi giver vores lærlinge en god uddannelse. Fre-
derik udfører i det hele taget et rigtig godt stykke arbejde 
– også i dagligdagen. Han kan sit håndværk og er god til 
at suge til sig og lytte. Det betyder også, at vi tør give ham 
nogle opgaver, han kan løse alene.

Hvordan har I bakket op om jeres  
lærlings deltagelse?
– Vi giver ham selvfølgelig lov til at deltage i konkurrencer-
ne og forberedelsen. Og kan vi se, han har nogle huller i sin 
viden, er vi klar til at fylde dem ud for ham. Han har kørt 
med en svend med 40 års erfaring, og det har nok været en 
stor fordel.

Hvad er efter din mening det vigtigste  
ved en konkurrence som Skills?
– Det er en stor motivationsfaktor for lærlingene. For dem, 
der virkelig kan og vil, er det en fantastisk gulerod, som 
også giver os lyst til at tage flere lærlinge ind. Frederik blev 
indstillet af skolen, men vi kan jo også bruge det at indstille 
lærlinge som en ros til dem, der virkelig engagerer sig i fa-
get. Noget, der er vigtigt for mig. For hvis jeg skal investere 
min tid i lærlingene, skal de også vise, at de vil faget.

Overblik på nettet

Se navnene på alle regionsmestrene på : 
www.tekniq.dk/skills
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Deltagelsen ved finalerne i DM i Skills kan få stor betydning for både lærlinge 
og virksomheder. Her kan du møde et par af finalisterne inden for elektrikerfa-
get og deres mestre

Et fagligt rygstød Viser flaget
Jacob Jægerfod, 20 år, TEC på 
Frederiksberg og i lære hos SIF 
Gruppen:

Hvorfor er du med ved Skills?
– Jeg følte bare, det var noget jeg skulle prøve, og at mulig-
heden var der for måske at gå videre. Så det var min egen 
idé at melde mig til. 

Hvordan er det så at være finalist?
– Det er super fedt. Og det er altså en god ting at kunne 
skrive på cv’et, at jeg er kommet i finalen. At jeg så også lige 
skal vinde den, det er noget helt andet. Men det bliver da 
mærkeligt at skulle arbejde, når der er så mange, som står 
og kigger. Det kan da måske godt stresse lidt, men det er nu 
ikke noget, jeg tror, vil komme til at påvirke mig.

Hvad håber du at få ud af din deltagelse  
ved Skills?
– I starten var det bare oplevelsen, men efterhånden som 
jeg er kommet længere, er jeg begyndt at se flere mulighe-
der i det. For eksempel kan det måske være en chance for 
at få nogle endnu mere spændende opgaver i hverdagen. 
Deltagelsen ved Skills er jo i hvert fald et bevis på, at jeg kan 
finde ud af tingene, og det er faktisk rigtig rart at have med, 
når jeg for eksempel står ude på en byggeplads.

Hvad vil du med din uddannelse på 
længere sigt?
– Det er et stort spørgsmål. Det kunne måske være praktisk 
at læse videre, mens jeg stadig har teorien frisk i hovedet. 
Men det er svært at tage stilling til allerede nu, hvor der er 
over et år til, jeg får mit svendebrev. Der er rigtig mange 
åbne døre.

Ole M. Bech, lærlingeansvarlig i SIF 
Gruppen, hvor Jacob Jægerfod er 
i lære:

Hvad betyder det for jer at have en  
Skills-finalist i jeres virksomhed?
– Vi har altid gjort meget ud af det at have mange lærlinge 
og på den måde være med til at tage et socialt ansvar. Sam-
tidig har vi meget fokus på den videre udvikling af vores 
forretning, og i den forbindelse er det jo vigtigt at skabe 
den næste generation af elektrikere, samtidig med at vi har 
mulighed for at forme dem på en måde, så det giver mening 
for os at ansætte dem bagefter. Derfor er det selvfølgelig et 
skulderklap for os, at Jacob er kommet med til finalen, og vi 
er stolte af at kunne fortælle om det - både internt og ude i 
byen.  

Hvordan har I bakket op om jeres  
lærlings deltagelse?
– Han har jo fået den frihed med løn, som har været nød-
vendig, for at han kunne komme så langt, som han foreløbig 
er kommet. Vi har også gjort meget ud af at træde til, når 
han havde brug for støtte til at pudse kundskaberne af. Når 
vi har sagt ja til hans deltagelse, må vi jo også bakke ham op 
hele vejen. Vi vil jo gerne have, at han vinder.

Hvad er efter din mening det vigtigste  
ved en konkurrence som Skills?
– Det er jo at sætte noget mere fokus på, hvor krævende 
det egentlig er, at blive elektriker. Der er store krav til 
faglig dygtighed, og jeg synes ikke, at der altid er tilstræk-
kelig respekt omkring faget. Jeg kunne godt tænke mig, at 
samfundet blev bedre til at anerkende elektrikernes faglige 
ekspertise og ikke så meget tænke, ”man kan jo bare blive 
elektriker”, som jeg nogen gange oplever kan være hold-
ningen. Der er rigtig mange gode udviklingsmuligheder 
i elfaget, og man kan helt sikkert gøre rigtig god karriere 
inden for branchen. Med deltagelsen i Skills håber jeg, at vi 
kan bidrage til at sætte mere fokus på det og vise, at vi i SIF 
Gruppen er med til at gøre en forskel. 
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