
 

Retningslinjer, 2017 
DM Skills – Anlægsgartnerfaget 
  
SkillsDenmark 
DM for erhvervsuddannelser er en årlig begivenhed som afholdes og arrangeres af SkillsDenmark i 
skiftende værtsbyer fordelt over landet.  
 
DM-arbejdsgruppen i SkillsDenmark for de deltagende faglige udvalg - er besluttende omkring afvikling, 
tidsterminer, program, organisering og evt. ekstra fælles udgifter ved DM. 
 
Skillsdenmark laver et fælles DM-program til distribution på alle landets folkeskoler og erhvervsskoler. 
Her omtales faget. Deltagende elev, skole og virksomhed præsenteres ved navns nævnelse 
 
Anlægsgartnerfagets deltagelse som konkurrence fag 
Anlægsgartnerfaget deltager som konkurrence fag.  
Hver hovedskole udpeger 2 elever, som skal udføre opgaven sammen. Der kan max. deltage 5 skoler (10 
elever). 
 
Deltagende skoler: 

• AMU Nordjylland – Sandmoseskolen 
• Jordbrugets Uddannelsescenter, Beder 
• Kold College, Odense 
• Selandia, Slagelse 
• Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde 

 
Skolerne kan afholde lokale skole- og regionskonkurrencer, gerne i et lokalt samarbejde med andre fag og 
med inddragelse af de lokale folkeskoler. Skolerne har udgiften og ansvaret, og mulighederne for lokal 
markedsføring. Opgaver og bedømmelsen stilles lokalt af de deltagende skoler. 
   
Anlægsgartner arbejdsgruppe: 
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som består af en repræsentant fra hver hovedskole samt repræsentanter 
fra Det faglige Udvalg. 
DM opgaven udfærdiges af en faglærer der udpeges af arbejdsgruppen, og sendes til kommentering i 
arbejdsgruppen, senest ultimo august måned. 
Opgaven skal være offentlig tilgængelig senest 15. november så eleverne kan nå at træne på opgaven inden 
DM Skills. Den lokale skole i forbindelse med DM værtsbyen står for alt det praktiske i forhold til opbygning 
og nedtagning af stand. 
 
DM Opgaven: 
I opgaven skal følgende elementer indgå:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Arbejdet under konkurrencen med opgaven varer 21 timer. 
Arbejdsgruppen aftaler fordeling af arbejdsopgaver i starten af året. 

Elementer der skal indgå i opgaven 
Trappe 
Støttemur 
Træ 
Planter 
Fast belægning 



 

 
Krav til deltager: 
Eleven skal være anlægsgartnerelev på konkurrencetidspunktet. Aldersgrænsen for deltagelse er 25 år i 
konkurrenceåret. 
Hvis eleven opfylder aldersbetingelserne og uddannelseskravet, kan eleven deltage i flere DM`er. 
 
Der er udarbejdet fælles retningslinjer m.h.t. alle elevers opførsel og deltagelse under DM.  
De er tilgængelige på www.skillsdenmark.dk 
 
Dommere og tilsyn: 
Anlægsgartnerfaget stiller med to dommere til DM. Dommerne udpeges af 3F og DAG.  
 
Der udpeges 1 repræsentant fra hver skole til at indgå i tilsynsteamet. Der skal være 2 tilsynspersoner 
tilstede under hele konkurrencen på anlægsgartnerstanden. Forud for DM, udarbejder DM arbejdsgruppen 
et tilsynsskema så det sikres, at standen er bemandet under hele konkurrencen.  
 
Det faglige udvalg og skolerne afholder hver især omkostninger i forbindelse med denne arbejdsopgave. 
   
Sponsorer mv. 
Deltagerne, dommerne og tilsynet skal indrette sig efter hensyn til eksponeringen af sponsorer under DM-
arrangementet og konkurrencerne. 
 
DM-værtsbyens skole bliver fremhævet som sponsor på grund af dens involvering i arrangementet. 
 
SkillsDenmark aftaler overordnede sponsorer for DM.  
De enkelte faglige udvalg har retten til at tegne egne faglige sponsorer til deres DM-stande og konkurrencer 
På baggrund af DM-budget samarbejdes der om at skaffe materialesponsorer og faglige sponsorer til at 
dække de budgetterede udgifter. 
 
Præmie til vindere og deltagere 
Når der afholdes afslutningsarrangement for anlægsgartnereleverne vil der blive overrakt kr. 2.500 kr. til 
hver af vinderne og 1000 kr. til de øvrige deltagere. 
Udgiften afholdes af det faglige udvalg. 
 
Øvrige udgifter: 
Udgifterne til elevindkvartering, bespisning og øvrige omkostninger der vedrører eleverne, dækkes af den 
enkelte skole, såfremt udgifterne ikke dækkes via sponsorerindtægter. 
 
Udgifterne til materialer dækkes af det faglige udvalg/skolerne. Udgifterne forventes dog, at blive dækket 
af sponsorer. 
 
Lønudgifter til elever i forbindelse med deltagelse i DM dækkes ikke af udvalg og skoler. 
Forsikringsspørgsmål dækkes af praktikvirksomheden. 
  
Overordnede årshjul og tidsterminer for DM 2017 
Lokale skole- og regionskonkurrencer (valgfrit)   Senest september 
Navne på deltagere, virksomhed og skole sendes til Det faglige Udvalg  Senest 1. oktober 
 
 
 

http://www.skillsdenmark.dk/


 

 
 
 
DM opgaven skal foreligge     Senest sept.okt  
Færdiggørelse, tryk og distribution af mesterskabsprogram  Senest 1.december  
DM-mesterskab      I starten af jan./feb. 
 
Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri, er ansvarlig for det administrative arbejde i forbindelse 
med DM Skills, herunder deltagelse i de arbejdsgruppemøder der afholdes i SkillsDenmark regi, bestilling af 
stand, tilmeldinger, udsendelse af relevant information til de udpegede skolerepræsentanter mv. 
 
Det faglige udvalg står for årlig revision af konkurrencebetingelser og for at udarbejde en 
konkurrencebrochure. 
 


