Mikkel Nielsen er én af TECs 10 elever, som deltager i DM i Skills 2020.
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TEC har gode kort på hånden til DM i
Skills
Danmarksmesterskaberne for erhvervsuddannelser skydes i gang torsdag d. 16.
januar, og TEC sender 10 dygtige elever til Bella Center i København for at
kæmpe om at blive Danmarks bedste i deres fag.

Se indlejret materiale her

TECs deltagere
Karrosseriteknikere
Kasper Westh Hansen fra Højby, som er i lære hos Roskilde Auto &
Skadecenter ApS
Emil Clausen fra København V, som er i lære hos Bjarne Nielsen A/S
Personvognsmekaniker
Rasmus Muff Storm fra Kgs. Lyngby, som er i lære hos Henrik Wessel A/S
Elektrikere
Emil Koustrup Eigenbrod fra Søborg, som er i lære hos SIF-Gruppen
Christian Enggaard fra København K, som er i lære hos EgedalEl.dk
Klejnsmed
Mikkel Andreas Nielsen fra Ålsgårde, som er i lære hos Nordsjællands Diesel
A/S

Automatiktekniker
Emil Oliver Sigurdsson Rohde fra København V, som er i lære hos Lakrids By
Bülow
Lastvognsmekanikere
Mathias Erforth Hinrichsen fra Roskilde, som er i lære
hos Vognmandsforretning Mogens Jensen A/S
Lucas Messerschmidt Rasmussen fra Fuglebjerg, som er i lære hos Scania
Sorø
Vvs-energispecialist
Lucas Barkow fra Hvidovre, som er i lære hosJagtvejens VVS ApS

Danmarks største uddannelsesevent
DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra
erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge er med som deltagere, hvor de
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 til
arrangementet.

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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