Til elev, praktikvirksomhed og familie
om krav og forventninger
til deltagelse DM i Skills 2021

Hvem bliver de bedste
anlægsgartnerelever i 2021?

DM i Skills 2021 afholdes den
4. - 6. februar 2021 i Messe C i Fredericia

Der er mange dygtige anlægsgartnerelever, men det er kun få, der kan bevise, at de er blandt de
allerbedste. Hvem, der er de bedste, er der mulighed for at slå fast ved DM for alle
erhvervsuddannelser, der afholdes den 4.. – 6. januar 2021 i Messe C i Fredericia.
Anlægsgartnerfaget har deltaget i DM for unge håndværkere med stor succes i nogle år, og hver
gang med stor interesse for ”vores” grønne uddannelse. Interessen for at deltage er derfor stærkt
stigende – ikke kun blandt elever, men i lige så høj grad fra praktikvirksomheder og erhvervsskoler.

Hvordan udpeges anlægsgartnerelever til DM?

Hver hovedskole der udbyder anlægsgartneruddannelsen udpeger hver 2 elever (makkerpar),
som skal udføre DM opgaven. Tidsfristen for at tilmelde deltagere til SkillsDenmark er hvert år den
1. oktober.

Hvilke krav er der for DM-deltagerne?

• Eleven må højst fylde 25 år i 2021
• Eleven skal være anlægsgartnerelev på konkurrencetidspunktet
Der konkurreres på kvalitet, overblik, hurtighed og præcision på et højt fagligt niveau ved DM, derfor skal eleven:
• Kunne arbejde under tidspres
• Kunne organisere sin opgave og disponere sin tid
• Kende sit fag og materialer rigtig godt
• Være både psykisk og fysisk i topform

Medier, fotos, tilskuere, journalister…

Eleven skal være indstillet på stor mediebevågenhed ved DM, som tiltrækker mange journalister
fra TV, dagspressen, fagblade, skoler, SkillsDenmark mv. Derudover vil anlægsgartnereleverne
blive live streamet under hele DM i Skills, således at konkurrencen følges på de sociale medier
under hele konkurrencen.
Eleverne skal også indrette sig efter eksponeringen af ”vores” sponsorer under DM-arrangementet og konkurrencerne.

Hvor meget tid skal der afsættes til træning?

Det forventes, at eleverne skal afsætte træningsforløb på ca. 2-4 uger forud for et DM. Træningsforløbet sammensættes af skolen, og vil typisk også foregå på skolen – men andre aftaler er
også mulige. Eksempelvis udlån af elever mellem de to praktikvirksomheder til konkrete
arbejdsopgaver osv.

Løndækning til anlægsgartnerelever der deltager

Elevens praktikvirksomhed skal være indstillet på at bakke eleven op ved at give den fornødne
frihed og løndækning ved deltagelse i Danmarksmesterskabet.
Der er mulighed for at aftale erhvervsrettet påbygning i forbindelse med elevens træningsforløb.
Med denne ordning kan eleven gennemføre ekstra undervisning i op til 4 uger med refusion. Den
ekstra undervisning skal vælges blandt de valgfri specialefag i uddannelsen, hvor følgende fag
bl.a. kan anbefales i forbindelse med træningsforløb: 12930 Avanceret anvendelse af træ i
anlægsgart-neriet og 12928 Avanceret afsætning. Snak eventuelt med skolen om de forskellige
muligheder, eller kontakt Det faglige udvalg.

Endagscamp

Danske Anlægsgartnere og 3F inviterer alle deltagerne og trænere til en endagscamp den
16. december 2020. På campen vil der bl.a. sættes fokus på vigtigheden i teambuilding og
sammenholdet i forbindelse med deltagelsen ved Danmarksmesterskaberne.

Omkostninger

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri afholder udgifterne for deltagelsen, overnatning, forplejning, tøj osv. til eleverne med hjælp fra en lang række gode hoved- fag- og
materia-lesponsorer. Sponsorerne fra 2020 fremgår på af bagsiden i denne pjece.
Der er udarbejdet fælles retningslinjer for elevers opførsel og deltagelse under DM. De er tilgængelige på www.skillsdenmark.dk

Yderligere spørgsmål til deltagelsen kan rettes til:
• Faglæren på den tilknyttede skole
• Det faglige uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Vinderne ved DM i Skills 2020 blev
Ditte Svane Jacobsen fra Buus
Anlægsgartner A/S og Matias Dan
Olsen fra Holmegaard Anlægsgartner
ApS. Begge elever fra Jordbrugets
Uddannelsescenter Aarhus
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