
 

Kom og kig med, når SkillsDenmark, Næstved Kommune og  
Region Sjælland holder DM i Skills den 4. - 6. april i Arena Næstved 

Vi har fuld aktivitet på 20.000 kvadratmeter, når de dygtigste unge fra 43 erhvervsuddannelser er i 
finalen for at kæmpe om titlen Danmarksmester.  

Masser af andre unge EUD-elever bemander standene for yderligere 17 demonstrationsfag, og til 
alle konkurrencestande har vi tilknyttet ”Prøv, mærk og føl” områder, hvor publikum selv kan prø-
ve kræfter med fagenes værktøj og opgaver. I et selvstændigt show kan man fredag følge finalen i 
Skills Stafetten, hvor 80 skoleklasser fra hele landet har kvalificeret sig.  

DM i Skills er vokset år for år, og det er en fest hver gang. Sjovt at være vidne til. Men vi laver det 
ikke for sjov. Danmark står over for en stigende mangel på faglærte, og det kommer til at svække 
væksten i håndværk, servicefag og industri til skade for udviklingen i hele landet. De flere hund-
rede unge deltagere repræsenterer på fornemste vis fremtidens vindere på det danske arbejds-
marked, nemlig dem der vælger en erhvervsuddannelse. Det håber vi, at du vil tage dig tiden til at 
reflektere over, når du besøger DM i Skills.  

Der er fri entre alle dage, og der kører shuttlebusser fra Næstved Station og fra P-områderne. Det 
vil man kunne orientere sig om på skillsdenmark.dk under punktet DM i Skills 2019, som vil blive 
opdateret løbende frem mod DM i Skills. 
 
Program
Torsdag den 4. april
Kl. 09.00-10.15 Den store åbningsceremoni, hvor de 300 konkurrencedeltagere marcherer ind.
Kl. 10.15-19.00  Arena Næstved og de 3 store udstillingshaller er åbne for besøgende. De   
   spændende Skills-konkurrencer begynder.
Kl. 14.00-17.00 Finalen i Efterskole Skills, som er en underholdende konkurrence med prakti-  
   ske øvelser på tid for alle landets efterskoler.  
Fredag den 5. april
Kl. 08.00-17.00  Konkurrencerne fortsætter for fulde omdrejninger. Arena Næstved og de tre   
   store udstillingshaller er åbne for besøgende.
Kl. 09.00-14.00  Den store finale i Skills Stafetten, som er en underholdende konkurrence med  
   praktiske øvelser på tid for alle landets 8. klasser.
Lørdag den 6. april
Kl. 08.00-14.00  Skills-konkurrencerne er på vej ind i sidste fase og bliver afsluttet kl. ca. 12.00.  
   Alle udstillingsstandene er åbne til kl. 14.00.
Kl. 14.00-15.30  Den store afslutningsceremoni, hvor DM-vinderne bliver udråbt fra scenen.


