
Skills Stafetten for 8. klasser 
gennemføres 2.-10. september 2019  
på Campusbuen 31 i Køge.

Skills Stafetten bringer din klasse 
rundt på skolens afdelinger, hvor I skal 
løse små opgaver inden for udvalgte 
erhvervsuddannelser, som udbydes 
af ZBC, Køge Handelsskole og EUC 
Sjælland. 

Det er ikke tidsmæssigt muligt at 
besøge alle uddannelser. Derfor er  
dagen tilrettelagt, så hver klasse kan 
nå at besøge 7 uddannelser, hvor I 
konkurrerer om at løse opgaver  
bedst og hurtigst.

Vi har brug for, at du som klasselærer, 
inden ankomsten, har delt din klasse 
op i hold med 3 elever på hvert.  
I særlige tilfælde accepterer vi hold 
med 4.
I henhold til de centrale regler for 
Skills Stafetten skal der være mindst 
én fra hvert køn repræsenteret på  
alle hold. 

Da vi har en stram tidsplan, er det 
vigtigt, at alle klasser møder senest kl. 
9. 00, ligesom vi forventer, at du som 
klasselærer følger din klasse rundt 
gennem konkurrencen, holder øje 
med at ingen elever bliver væk, og i 
øvrigt følger den plan, der er lagt.

Det er den enkelte klasse, som selv 
arrangerer og afholder udgiften til 
transport til og fra dagen.

Under Skills Stafet kører der 
ekstra busser fra Ølby station  
til Campusbuen hver morgen. 
Det er linje 101A.

I løbet af ugerne 36, 37 og 38, hvor 
Skills Stafetten løber af i hhv. Køge og 
Næstved, besøger ca. 170 klasser vores 
kæmpe arrangement.
 
Der konkurreres om tre pladser til  
DM i Bella Center Copenhagen   
til januar 2020. 

De tre hold som kommer af sted er 
den samlede bedste 1’er fra Næstved, 
den samlede bedste 1’er fra Køge 
og til sidst er det den af de samlede 
næstbedste 1’ere fra de to byer, med 
de fleste point.

Det er hele klassen, der kan vinde 
en tur til Bella Center Copenhagen, 
men det er kun de tre elever fra det 
vindende hold, der skal dyste i finalen 
til januar mod andre skoler fra hele 
Danmark. 

SPØRGSMÅL  
... om arrangementet  
kontakt Henriette Schunck 
henriette.schunck@koege.dk 
mobil 28 79 21 42

Dagen er et samarbejde mellem  
UUV Køge Bugt,  ZBC,  
Køge Handelsskole og EUC Sjælland.

PROGRAM
KLOKKEN 09.00
Fælles velkomst i teltet

KLOKKEN 09.15
Skills Stafetten starter

KLOKKEN 11.15
Frokost i teltet  
Vi sørger for forplejning

KLOKKEN 11.45
Skills Stafetten fortsætter

KLOKKEN 13.15
Afslutning i teltet

KLOKKEN 14.00
Tak for i dag

Kære  
klasselær

er

Vel mødt på  Campusbuen 31 i Køge!
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