Hvordan foregår DM i Erhvervscase?
Det er afgørende, at den årlige konkurrence ikke skaber for meget ekstra arbejde på skolerne. DM tager
derfor afsæt i opgaver, som eleverne alligevel løser som træning til erhvervscase-opgaven.
1. fase – Lokal konkurrence på skolen
Lokalt på skolen tager konkurrencen afsæt i en erhvervscase-opgave, der kan hentes på hjemmesiden
www.deg.dk.dk
Opgaven vil være tilgængelig fra den 9. marts 2020.
Det er en ny og ukendt caseopgave, og den er derfor god til elevernes eksamenstræning.
De enkelte skoler udpeger selv deres vindergruppe – og hvis flere afdelinger er tilmeldt, så kåres én gruppe
fra hver afdeling.
Videopræsentation
De hold der går videre, til de regionale mesterskaber skal producere en kort video, hvori de præsenterer
deres hold, skolen/afdeling og deres case. Videoen må højest vare 1 minut.
Videoen indgår ikke i dommernes bedømmelsen af opgaven.
Info om upload af videoer ligger på www.deg.dk.

Skolen planlægger selv pressestrategi for intern og ekstern promovering af konkurrencen. Tag
gerne fat i kommunikationsmedarbejderen på jeres skole og fortæl om arrangementet.
2. fase – Regional konkurrence
De regionale konkurrencer foregår den tirsdag den 1. september 2020 på fem forskellige skoler, hvor hhxeleverne dyster mod hinanden.
Der udpeges en vindergruppe fra hvert regionsmesterskab, der går videre til finalen i København den 30.
september 2020. Vindergruppen får en pokal, og alle deltagere får et diplom for deres deltagelse i DM i
Teknologi og Erhvervscase.
De regionale mesterskaber og finalen afholdes fælles for hhx- og htx-elever.
Skolen, der afholder regionalmesterskabet, modtager en vejledning fra sekretariatet i afholdelse af
mesterskabet.
3. fase – Finale:
Finalen afholdes den 30. september 2020 i tæt samarbejde med Dansk Erhverv i Børssalen i København.
Det bedste projekt vinder – og der er præmier til nr. 1, 2 og 3. Der udleveres et diplom til alle deltagere.
Vinderholdet får en mundtlig begrundelse for, hvorfor deres opgaveløsning (analyse og ideer) har været i
særklasse fra juryen.
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier står for pressedækningen af finalen, gerne med supplement fra de
deltagende skoler.
Dagen før finalen den 29. 9. 2020 inviteres alle finalister til en finalistdag i Kbh.

Hvordan foregår DM i Teknologi?
Det er afgørende, at den årlige konkurrence ikke skaber for meget ekstra arbejde på skolerne. DM tager
derfor afsæt i elevernes eksamensprojekter.
1. fase – Lokal konkurrence på skolen
Lokalt på skolen tager konkurrencen afsæt i eksamensprojekter i faget teknologi B.
De enkelte skoler udpeger selv deres vindergruppe – og hvis flere afdelinger er tilmeldt, kan der deltage én
gruppe fra hver afdeling i det videre mesterskab.
Skolen planlægger selv pressestrategi for intern og ekstern promovering af konkurrencen. Tag gerne fat i
kommunikationsmedarbejderen på jeres skole og fortæl om arrangementet.
Videopræsentation:
De hold der går videre, til de regionale mesterskaber skal producere en kort video, hvori de præsenterer
deres hold, skolen/afdeling og deres case. Videoen må højest vare 1 minut.
Videoen indgår ikke i dommernes bedømmelsen af opgaven.
Info om upload ligger på www.deg.dk.
2. fase – Regional konkurrence
De regionale konkurrencer foregår tirsdag den 1. september 2020 på fem forskellige skoler, hvor htxeleverne dyster mod hinanden.
Alle hold, der deltager i de regionale konkurrencer skal senest den 14. august 2019 uploade deres
teknologirapporter – se vejledning på www.deg.dk
Der udpeges en vindergruppe fra hvert regionsmesterskab, der går videre til finalen i København den 30.
september 2020.
Vindergruppen får pokal, og alle deltagere får et diplom for deres deltagelse i DM i Teknologi og
Erhvervscase.
De regionale mesterskaber og finalen afholdes fælles for hhx- og htx-elever.
Skolen, der afholder regionalmesterskabet, modtager en vejledning fra sekretariatet i afholdelse af
mesterskabet.
3. fase – Finale:
Finalen afholdes den 30. september 2020 i tæt samarbejde med Dansk Erhverv i Børssalen i København.
Det bedste projekt vinder – og der er præmier til nr. 1, 2 og 3. Der udleveres et diplom til alle deltagere.
Vinderholdet får en udtalelse om, hvorfor deres opgaveløsning (analyse og ideer) har været i særklasse fra
juryen. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier står for pressedækningen af finalen, gerne med supplement
fra de deltagende skoler.
Dagen før finalen den 29. 9. 2020 inviteres alle finalister til en finalistdag i Kbh.

Udvælgelse af vindere lokalt, regionalt og nationalt
På den enkelte skole udpeges der en ansvarlig koordinator, som har ansvar for skolens deltagelse i DM i
Teknologi og Erhvervscase.
1) Kåring af vindere lokalt
Skolerne vælger selv, hvordan de vil udpege deres lokale vinder(e), der skal gå videre til den regionale
konkurrence. Der skal være 2-5 elever i gruppen.

2) Kåring af vindere regionalt
DM i Teknologi: Vinderen af den regionale konkurrence afgøres af en jury, der består af teknologilærere.
DM i Erhvervscase: Vinderen af den regionale konkurrence afgøres af en jury, der består af lærere i
afsætning og virksomhedsøkonomi.
Der vil også være dommerrepræsentanter fra det regionale erhvervsliv.

3) Kåring af vindere af finalen
DM i Teknologi: Vinderen af finalen afgøres af en jury, der består af en virksomhedsrepræsentant, en
repræsentant for de videregående uddannelser samt ministeriets fagkonsulent til teknologifaget.
DM i Erhvervscase: Vinderen af finalen afgøres af en jury, der består af en virksomhedsrepræsentant, en
repræsentant for de videregående uddannelser samt ministeriets fagkonsulenter i virksomhedsøkonomi og
afsætningsøkonomi.
Ved finalen deltager et hhx-hold og et htx-hold fra hver regionskonkurrence.

Hvor holdes mesterskaberne, og hvem er dommere?
For at holde prisen nede bidrager skolerne til konkurrencerne gennem værtskab til de regionale
konkurrencer og ved at stille lærere til rådighed.
Der er fundet værtskoler i de fem regioner: Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og
Nordjylland.
Der skal findes dommere til de fem regionale mesterskaber og finalen, hvilket vi håber, at I vil være
behjælpelige med igen i år.
Omkostningerne ved at være værtskole og til omkostningerne ved at lærere/dommere til rådighed dækkes
af skolerne selv.
Ved tilmeldingen på hjemmesiden kan skolen oplyse, hvilke dommere de kan tilbyde at stille med i år.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til de skoler, der tidligere har været værtskoler og har
stillet dommere til rådighed. Det er helt afgørende for, at mesterskabet kan gennemføres.

Pris
Det gratis at deltage i DM i Teknologi og Erhvervscase.

