VÆR MED – MØD OP OG VÆLG
EN PRÆMIEELEV!

SKOLEMESTERSKABER
FOR SKP-ELEVER 2012
– En dyst på faglighed,
kvalitet og arbejdskultur

5 praktikpladser garanteret
af Københavns malerlaug –
Vær med og byd oveni!
Mandag den 20. - fredag den
24. februar 2012 på TEC,
Tobaksvejen i Gladsaxe

DANMARKs eneste
skolemesterskab
for SKP-elever!
I dagene 20.-24. februar 2012
bliver TEC rammen om Københavns – ja, hele landets – eneste
mesterskaber for skolepraktikelever. Samtlige SKP-elever på TEC
er indforskrevet, og præmien er
fem praktikpladser til de bedste
konkurrencedeltagere. De fem
praktikpladser er garanteret af
Københavns Malerlaug.
Også du som malermester har

Sådan så det ud i fjor, da vinderne
af verdens første skolemesterskaber
for SKP’ere var afgjort.

chancen for at skænke en præmie – en vaskeægte praktikplads,
der kan gi’ SKP’erne en god start
i arbejdslivet. Mød op til præmieoverrækkelsen på sidstedagen
og oplev, hvad SKP’erne har formået under konkurrencedagene.
Målet med mesterskaberne er
naturligvis at give eleverne en
chance for at vinde en praktikplads – og frem for alt vise, hvad
de dur til. Men visionen er også
– med konkurrenceelementet
som midlet – at give eleverne en
oplevelse.

DET GÅR KONKURRENCEN
UD PÅ
SKP-mesterskaberne er en konkurrence i faglig kunnen og arbejdskultur. Ud over de faglige
discipliner bliver eleverne bedømt på, om de møder til tiden
hver dag, udnytter tiden bedst
muligt og udviser engagement.
Herudover ledsages prøveresultaterne af en lærerudtalelse.
Med svendeprøven som forbillede bliver eleverne stillet over for
følgende opgaver:
·
·
·
·

·
·
·

Planlægning og materialebestilling
Alle vægge males
1 væg behandles med beklædning efter eget valg
Eksisterende træværk behandles med pensel (svendeprøvedør tildækkes – særlig
dør udleveres)
Ny, grundet plade: Spartles og
opmales i højglans
Farveefterligning
Fri dekoration på væg eller
plade

Eleverne bliver placeret i to grupper afhængig af uddannelsestrin
og bliver bedømt herefter.
Konkurrencen er – som svendeprøven – lukket for offentligheden. Men på sidstedagen – når vi
alle samles – er der mulighed for
at tale med eleverne og se deres
arbejder.
HUSK, AT DER STADIG
ER TILSKUD AT HENTE
Også i 2012 kan der hentes både
præmie og bonus på at tage
elever i praktik – både for korte
og længere aftaler. Læs mere på
www.atp.dk eller kontakt Malerfagets Faglige Fællesudvalg.

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

SÅDAN SLUTTER
VI AF

Mød op fredag den 24. februar
kl. 13.00 på TEC, Tobaksvejen i
Gladsaxe. Oplev afsløringen af
vinderne, se deres flotte arbejder,
få en øl/vand og en bid mad …
og vælg dig en elev!

Fredag den 24. februar kl. 13.00
er medlemmer af Københavns
Malerlaug og alle andre med
interesse for sagen hermed indbudt til den festlige præmieoverrækkelse. TEC og lauget er vært
ved en øl/vand og en lille buffet.

Har du behov for praktiske oplysninger om arrangementet, kan du
kontakte KM’s medlemmer af Det
Lokale Uddannelsesudvalg, Dan
Wiche (tlf 2044 1424), Jan Pelby (tlf
4014 5351) og skuemester Bjarne
Rasmussen (tlf 2033 0549)
Bag projektet står Københavns
Malerlaugs Uddannelsesudvalg.
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