
DMiSkills

"Man bør ikkevære nerYøs,o 
nan kan sit kram...ttnar f

ERHVERV DM i Skills finder
sted fra torsdag til søndag den
18.-20. januar, i MCH Messe-
center Herning og er det arliç
Danmarksmesterskab for unge
fra erhvervsuddannelserne. I
alt 320 unge kæmper om at
blive landets bedste inden for
de forskellige fag. DM i Skills
i fjor i Aalborg blev besøgt
af knapt 55.000 mennesker,
og begivenheden er dermed
landets største uddannelses-
event.

Igennem de seneste to ar
har lkast-Brande Kommune
sammen med seks øwige
midt- og vestjyske kommuner
bidraget til planlægningen.af
DM i Skills.

- Internt i kommunen har
det styrket og udviklet det

tværgående samarbejde om-
kring unge mennesker og
uddannelse og i forhold til
erhvervsuddannelsesinstitu-
tioner i vores område. Det er
vigtigt i forhold til at sikre, at
netop erhvervsuddannelserne
bliver talt frem, som er en af
målsætningerne i kommunen,
siger skolekonsulent Lisbeth
Tarp Mouritzen, Ikast-Brande
Kommune, der har siddet i
projektfølgegruppen bag DM
i Skills.

Hvert eneste ar har lkast-
Brande Kommune sendt alle
8. klasses elever afsted til DM
i Skills, og det sker også i år
på rhjemmebanen" i Herning.
Netop fordi eventen foregår
her'i området, håber lkast-
Brande Kommune, at mange

lokale forældre også har lyst
til at lægge vejen forbi DM i
Skills - gerne sammen med
de unge

- Vi ved, at forældrene og især
mødrene er meget væsentlige
faktorer, når unge skal væþ
ungdomsuddannelse, siger Lis-
beth Tarp Mouritzen.

Så.da.n s,å d¿t udi 2017.
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også ailerede lagt pejlemærker
for sin egen fremtid.

- Efter et par år som svend,
hvor jeg kan samle lidt penge

sammen. Jeg har ambitioner og
vil gerne læse videre t'il maskin-
mester. Ogrråske en dagvære
klar til at kunne bidrage til at
udvikle maskiner her på AB
Inventech.

Men første stop på vejen er
DM-únalen" som_ogÈ¿ i det stù

Allan |ørgensen,
lærling hos AB
Inventech i lkast,
glæder sig og er klar
til DM-finalen for
klejnsmedelærlinge,
som afgøres i
Herning i denne
uge. Han håber på
sejr - og at DM
i Skills generelt
vil bidrage til
mere fejring af
handværkselever
herhjemme

Afleúe Aaes

ERFMRV Til dagligt er arm-
bevægelserne ikke store hos
23-ãnge Allan Jørgensen. De
skal ganske vist håndtere hrrge
jernplader men ogsa perfektio-
nere tr"'åndværksrræssige detal-
jer i en svejsning. Blandt meget
andet. Det mester 3. arseleven
hos AB Inventect¡ ôom udvik-
ler og producerer automatisere-
de industrimaskiner, så godt, at
han har kvalifrceret sþ til DM-
finalen for klejnsmedelærlinge,
som afgcres i forbindelse med
DM i Skills iMCHi Hernins i
den kommende weekend. Og
udover at passe sit lærlingejob
har AllanJørgensen tænet en
smule, føler sig Har og er op-
timistisk

- Man ber ikl<e være nervØs,

når man kan sit kram. Men jeg
er spændt. Jeg har forberedt

mig på detaljer af faget, jeg
ikke bruger sa tit i dagligdagen,
og sa synes jeg det er sjovt at
arbejde under pres i en konkur-
rence.

Altid dygtig med hænderne

AllanJørgensen har altid væ-
ret dygtige med sine hænder og
blev inspireret af kammerater,
der vari læresom klejnsmede.
IIan kvalificerede sþ til DM-
finalen ved først i efteråret at
vinde den lokale konkurrence
på Herningshoþ som ogsa
er hans uddan:relsessted. Der-
næst va¡dt han regionsfinalen
på Aarhus Tech sammen med
en anden klejnsmedslærling. De
to udgør nu det sarnlede finale-
feltpå i altseks lærlingefraalle
deleaf Danmark.

- En lille del af mig er kon-
kurrencemenneske. Men jeg
glæder mig også til at kunne
måle sig med andre elever for
at få en fornemmelse af, hvor
dygtig men egentligt selv er.
Det vil være så fedt at vinde
titlen.

Den umiddelbare fremtid
ser irnidlertid allerede godt
sammensvejset ud for den ta-
lentfrfdç lærling. IIan står til
at blive tilbudt fast job hos AB
klentech, når han til juni bliver
færdigudært

-Jeg har vixdens bedste læ-

replads Her er en god blanding
af unge og især'skarpg ældre
medarbejdere, som er gode til
at inspirere og dele ud af deres

erfaring. De kender en masse
værdifulde "cowboy-tricks",
som giver masser af viden og
indsigt.

Mere fej ring af håndværks-
uddannede
À[alrettet har Allan Jørgensen

re billede kan have betydning:
- Studenterne på gymnasi-

erne bliver fejret med huer og
hestevogn. Det ville være fedt
hvis DM i Skills kunne være
med til at silcre nogetmerehyl-
dest til håndværkerlærlinge.
Det er også en lang uddannelse
påméllemtre og fern ar.Jegsy-
nes, det er v4rd at markere og
fejre otrentligt

-Jeg hnr aerd,ens bedste tæreþta., tf# 
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