Gladsaxe

FESTLIG AFSLUTNING
Vi mødes allesammen fredag
den 24. februar kl. 13.00
til en øl/vand og en lille
buffet og afslører de
dygtige vindere!
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INGEN TILMELDING NØDVENDIG
Du møder bare op mandag
den 20. februar kl. 08.00
i lokale 1-01 eller 1-07.
Husk at møde til tiden!
Har du spørgsmål, er du
velkommen til at henvende
dig til dine instruktører
på SKP-forløbet.
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5 PRAKTIKPLADSER PÅ HØJKANT –
MED GARANTI
Københavns Malerlaug
garanterer en praktikplads
til de fem BEDSTE elever i
SKP-MESTERSKABET 2012!
ALLE SKAL VÆRE MED
Er du skolepraktikelev –
SKP’er – på TEC, så er du
automatisk tilmeldt Danmarks
eneste MESTERSKAB for SKPelever, uanset hvilket trin
af uddannelsen du er nået
til. Du har alt at vinde og
intet at tabe.
DET KAN DU VINDE!
Bliver du en af de fem
deltagere med den højeste
score, så har du vundet en
praktikplads!
Du har vinderchancer, selv
om du ikke bliver blandt
de fem højst placerede.
For SKP-mesterskabet er
også et dating-site for dig
og alle de malermestre,
der kommer og overværer
præmieoverrækkelserne.

Husk! Du bliver også bedømt
på din måde at arbejde på:
Det vil sige: Møde til
tiden, udnytte tiden bedst
muligt og arbejde seriøst og
koncentreret.
BEDØMMELSE
Du bliver bedømt på din
faglighed på baggrund af dit
uddannelsestrin af skuemestre
som under en rigtig
svendeprøve. Din komme- og
gåhjemtid bliver registreret
under dagene. Du får en
lærerudtalelse oveni. Under
konkurrencen bliver området
tilset af “snydepassere”.
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