
Notat  
Vedr.: Notat til budgetbehandlingen af SKILLS 2024 

Sagsnavn: Interessetilkendegivelse for DM i SKILLS 2023 

Sagsnummer:  20.15.00-G01-1-20 

Skrevet af:  Michael Kielsgaard Engelsbaek 

E-mail:  Michael.Kielsgaard.Engelsbaek@randers.dk 

Forvaltning:  Byrådssekretariatet og kommunikation 

Dato:  10-08-2022 

Sendes til: Kommunaldirektøren 

____________________________________________________________________________ 

 

Baggrund 

 

Randers Kommune har mulighed for at få DM i SKILLS til Randers i 2024, og søger et samarbejde med 

andre kommuner, Region Midtjylland, virksomheder og organisationer om gennemførelse af SKILLS. 

Formålet med at få SKILLS til Randers er, at flere unge i Randers Kommune og de omkringliggende 

kommuner vælger en erhvervsuddannelse. Erfaringerne fra de tidligere kommuner som har 

gennemført SKILLS er, at interessen for erhvervsuddannelserne stiger. 

Helt konkret er der følgende målsætninger: 

 At arbejde med målsætningen om flere elever i erhvervsuddannelserne både til det 

offentlige og det private arbejdsmarked 

 At udvikle nye samarbejdsflader mellem grundskoler, erhvervsskoler og det offentlige- og 

private erhvervsliv 

 At markedsføre Randers Kommune og de omkringliggende partnerskabsbyer som et godt 

sted at uddanne sig med gode beskæftigelsesmuligheder. 

SKILLS blev i april 2022 afholdt i Høng i Kalundborg Kommune. I 2023 afholdes DM i SKILLS i 

Fredericia. 

 

Hvad er SKILLS 
SKILLS Danmark har siden 2011 hvert år afholdt DM i SKILLS – Danmarksmesterskaber for 

erhvervsuddannelser. I 2024 er Randers Kommune udvalgt og i 2025 afholdes der EURO SKILLS i 

Herning.  

SKILLS gennemføres over 3 dage og besøges typisk af ca. 60.000. I 2022 var der 71 fag, som blev 

præsenteret og 48 konkurrerede om en guldmedalje. 



DM i SKILLS skal eksponere erhvervsuddannelserne på en positiv måde ved at vise de dygtigste eud-

elever, der gennem konkurrencer yder deres bedste. Epinion har lavet undersøgelsen blandt de 18-

30 årige i Region Sjælland der på baggrund af erfaringerne fra Høng i Kalundborg Kommune viser, at 

før SKILLS overvejede 36 procent en erhvervsuddannelse – og efter SKILLS var det steget til 48 pct.   

Det er afgørende vigtigt, at folkeskoler og privatskoler inddrages i arbejdet tidligt, for at sikre 

skolernes interesse i at besøge DM i SKILLS, og udnytte muligheden for at introducere eleverne for 

erhvervsuddannelsernes mange muligheder. Der skal derfor der arbejdes med grundskolernes 

mellemtrin og udskoling om job og uddannelse og til afholdelsen af SKILLS, ligesom forældrene skal 

inddrages. 

  

Økonomi 
SKILLS kræver en betydelig økonomi. SKILLS er blevet større og større for hvert år, og dermed er det 

også blevet dyrere og sværere for kommunerne at løfte, men SKILLS Danmark har meddelt, at 

Randers Kommune selv kan afgøre omfanget (hvor mange fag der vil være plads til).  

Der arbejdes ud fra et budget på ca. 12 mio.kr. Region Midtjylland er ansøgt om 3 mio. kr. og øvrige 

samarbejdskommuner er ansøgt om 2 mio. kr. Hertil vil der være mulighed for sponsorater. 

Budgettet for SKILLS i Randers ser således ud: 

Tabel 1. Budget SKILLS Randers Kommune 2024 

Udgifter Kr. 

Projektstyring, produktionsleder                 1.000.000      

Etablering af plads, hegn, jord m.v.                 1.000.000      

Messetelte                 2.500.000      

Gulve, jernplader, beton                 2.500.000      

Varme                    500.000      

Tømmer                    100.000      

El, generatorer, leje lamper                 1.500.000      

Rengøring                    700.000      

P-Pladser, flis                    100.000      

Indretning elever, siddepladser                    100.000      

Internet                     100.000      

Events og møder                    100.000      

Markedsføring                    250.000      



Udgifter Kr. 

Undervisningsmaterialer                    500.000      

Ungeguider, frivillige                    250.000      

Uforudsete udgifter                 1.000.000      

Udgifter i alt              12.200.000      

  

Finansiering   

Randers Kommune*                  4.000.000      

Region Midtjylland, partnerskab                 3.000.000      

Andre kommuner, partnerskab**                 2.000.000      

Sponsorater                 1.000.000      

SKILLS DANMARK                 1.500.000      

Andre kommuner og organisationer                 1.000.000      

Finansiering i alt              12.500.000      

  
Underskudsdækning Randers Kommune                 1.000.000      

  
* Finansierer 2 mill.kr. i 2023 og 2 mill.kr. i 2024  

 
** Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Mariagerfjord, Aarhus Kommune  

 

Beløbet for medfinansiering fra SKILLS Danmark er endnu ikke endeligt fastlagt. Randers Kommune 

skal finansiere eventuelle ufinansierede udgifter eller underskud. 

 

Placering og organisering 
Med 60.000 besøgende og en lang række deltagende fag kræver et fuld gennemført SKILLS et areal 

på omkring 18.000 m2. Der kan i Randers ske ved, at der etableres en teltby i Paderup ved Storcenter 

Randers – tæt på E45. 

Organisatorisk nedsættes der en styregruppe og en række arbejdsgrupper. Til at lede planlægning og 

gennemførelse ansættes en projektleder som har lavet SKILLS i Høng og i andre byer og derfor har 

stor erfaring. 

 



Erfaringerne fra Kalundborg 
DM i SKILLS får flere unge og deres forældre til at overveje en erhvervsuddannelse. Andelen af unge i 

Region Sjælland, der, efter afholdelsen af SKILLS i Høng, Kalundborg Kommune i april 2022, overvejer 

optagelse på en erhvervsuddannelse, er steget. 48 procent af unge mellem 18-30 år i Region Sjælland 

overvejer at kigge mod erhvervsuddannelserne, når de skal vælge deres karrierevej. En måned før 

DM i SKILLS, var det 36 procent af de adspurgte, som overvejede at blive faglærte. Det viser, at det 

kan lade sig gøre at nå ud til de unge og påvirke deres opfattelse af erhvervsuddannelserne. 

DM i SKILLS har dog ikke kun som mål at tiltrække unge, men også at skabe en holdningsændring hos 

forældrene, der spiller en afgørende rolle for unges uddannelsesvalg. Erfaringerne fra Kalundborg 

Kommune viser, at 63 procent af forældre til børn mellem 12 til 20 år i Region Sjælland vil anbefale 

deres barn at tage en erhvervsuddannelse efter afholdelsen af SKILLS, hvilket er en stigning på 12 

procentpoint fra før konkurrencen. 

Ved DM i SKILLS 2022 i Kalundborg Kommune deltog 290 elever fra erhvervsuddannelser over hele 

landet inden for 49 forskellige fag fra håndværk, industri, service og velfærd. Ved afholdelsen af 

SKILLS i Kalundborg var der udover et meget stort fremmøde af elever fra de 17 kommuner i Region 

Sjælland også besøgende klasser fra de øvrige landsdele. Ligesom der også var et stort fremmøde fra 

FGU-skoler på hele Sjælland og nogle fra Fyn.  

 

Kommunikationsrækkevidden af DM i SKILLS 2022.  
SKILLSDenmark opnåede 2.900 artikler i perioden 1.1. 2022 – 24.5.2022. Det er en lille stigning 

sammenlignet med 2020. Presseomtalen har sat absolutte højdepunkt i perioden omkring DM i 

SKILLS, mens der bliver lavet ca. 100 optaktshistorier om måneden fra januar 2022, ligesom der 

stadig kører en del omtale af vinderne i ugerne efter.  

Indsatsen på SoMe blev kørt i to spor. Et betalt annonceringsspor blandt andet på Instagram og en 

række annoncer på Facebook og LinkedIn, samt et organisk spor med fokus på udbredelse af indhold 

til SKILLSDenmarks egne kanaler samt samarbejdspartnere og interessenters platforme. SKILLS 

annoncer blev her vist 1,181. mio. gange i et feed. 

 

Processen 
 Randers byråd træffer beslutning om afholdelsen af SKILLS 2024 i Randers i forbindelse med 

Budgetlægningen for 2023. 

 Øvrige samarbejdspartnere forventes at træffe beslutninger senest til oktober 2022.  

 Endelig tilbagemelding til SKILLS Danmark skal ske den 1. november 2022.  
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