
Vi glæder os til at byde dig og din klasse 
velkommen til Skills Stafet! 

Skills Stafetten for 8. klasser gennemføres 
15. - 22. september 2022 på
Jagtvej 2 i Næstved.

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

Dagen er tilrettelagt, så hver klasse kan 
nå at besøge syv 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 tre elever på hvert hold.  
I særlige tilfælde accepterer vi hold med 
fire.
I henhold til Skills Stafettens officielle 
regler 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. Vi 
forventer, at dagen slutter senest kl. 
14.00.

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

Der konkurreres om tre pladser til:  
DM i Skills i Fredericia til april 2023.

Det er hele klassen, der kan vinde en 
tur til finalen i Skills Stafet, der afholdes 
under DM i Skills. Men det er kun de tre 
elever fra det vindende hold, der skal 
dyste i finalen til april mod andre skoler 
fra hele Danmark.

Vi arbejder på at udvikle program og 
anden information til arrangementet. 
Derfor kan du løbende orientere dig 
om Skills Stafet på EUC Sjællands 
hjemmeside.

Vi glæder os til at se jer!

SPØRGSMÅL?
Har du spørgsmål til 

arrangementet, så kontakt: 

Trine Skovby 
trsk@faxekommune.dk 

tlf. 56 20 27 59
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Læs mere om Skills Skills 2022 
på www.eucsj.dk/skills-stafet

Vel mødt påJagtvej 2,i Næstved!

Dagen er et samarbejde mellem Faxe Kommune,  ZBC og EUC Sjælland.
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