
Magnus Tholstrup Molge er personvognsmekanikerelev og deltager i DM i Skills.
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Lærlinge med særlige skills i skarp
træning inden Danmarksmesterskab

DM i Skills skydes i gang torsdag, og TEC sender seks dygtige elever til
Næstved for at kæmpe om at blive Danmarks bedste i deres fag.



Se indlejret materiale her

TECs deltagere
Automatiktekniker: Tobias Thrane fra Holbæk, som er i lære hos Poul
Johansen Maskiner A/S

Karosseritekniker: Kasper Westh Hansen fra Odsherred, som er i lære hos
Roskilde Auto & Skadecenter ApS

Karosseritekniker: Magnus Tholstrup Molge fra København, som er i lære hos
Suhr's Autogenbrug

Personvognsmekaniker: Daniel Balsby Nielsen fra København, som er i lære
hos Molges Biler

Smed: Charlie Magnus Plæhn fra Tårnby, som er i lære hos Alo Smeden

Vvs og energi: Emil Tornøe Wang fra Glostrup, som er i lære hos
Naturliggas.dk

Se præsentation af alle deltagerne på TEC.dk/talent

Danmarks største uddannelsesevent
DM i Skills er det årligt tilbagevendende danmarksmesterskab for
erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge er med som deltagere, hvor de
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https://www.tec.dk/talent


kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste.

DM i Skills giver de unge chancen for at vise deres talenter. Det er desuden
med til at skærpe deres faglige niveau og vise omverdenen – heriblandt
grundskoleelever – erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende
muligheder.

Sideløbende med Danmarksmesterskabet afholdes Skills Stafetten for elever i
8. klasse. Holdene udtages på forhånd ude på den lokale erhvervsskole.
Tanken med denne konkurrence er at aktivere de besøgende
grundskoleelever og gøre dem til aktive deltagere.

Derudover får de besøgende skoleelever mulighed for at afprøve deres egen
faglige kunnen i de særlige “Prøv og mærk stande”. Her kan de også snakke
med unge på erhvervsuddannelserne samt med vejledere.

DM i Skills er åben for alle interesserede, og der er gratis adgang.

TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden. Vi har
mere end 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og
efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000
mennesker får en uddannelse af høj kvalitet og fokus på erhvervsrettet
dannelse og innovation. Vi har en holdning til uddannelse og blander os i
samfundsdebatten.
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