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Det bliver nogle heftige dage. Det er mange indtryk, vi får, og det er også
lidt skræmmende. Jeg glæder mig til at se, hvor dygtige de andre er.
Mick Skov Bårris, deltager ved DM i Skills

Handelsskole-elever med til DM i Skills, der begynder på torsdag:

Skills-elever er forberedt
på nogle heftige dage
En tøjbutik med trøjer og
sweatshirts, kunder, der
kommer og køber, samt
mystery shoppers, der kan
komme når som helst og
tjekke servicen over for
kunderne.
Det er den situation,
som en gruppe elever fra
EUD-uddannelsen på Skive Handelsskole lige nu går
og øver sig på at klare bedst
muligt.
Da en række handelsskoler fra Midt- og Østjylland
var til regionsmesterskaber i Skills på Skive Handelsskole i efteråret, var
det nemlig de lokale elever,
der løste billetten til DM i
Skills, som finder sted i Gigantium i Aalborg fra på
torsdag.
Skive Handelsskoles hold
bestående af Xander Zumbusch og Simone Birch gik
videre til Skills, mens yderligere to elever, Simon André Pedersen og Mick Skov
Bårris, også skal konkurrere, nemlig i en event, hvor
publikum skal prøve, hvordan det er at stå i en butik.
Og nerverne sidder allerede lidt uden på tøjet her
i kælderen under handelsskolen, hvor eleverne er i
gang med træningen forud
for danmarksmesterskaberne.
For de ved, at de skal
være helt på dupperne fra
klokken 8 til 17 hver dag,
og de ved også, at det godt
kan være ret overvældende

gående uddannelse, forklarer hun.

Skills-holdet fra handelsskolen i Skive er forberedt på nogle heftige dage i Gigantium i Aalborg: Simone Birch, Simon André Pedersen og Mick Skov Bårris, mens Xandser
Zumbusch ikke er med på billedet på grund af sygdom.
Foto: Steen Don
med de tusindvis af gæster,
der kommer til at gå forbi
Skive Handelsskoles lille
konkurrencestand på bare
halvanden gange halvanden meter.
LIDT SKRÆMMENDE
Onsdag tager Skills-holdet til Aalborg for at bygge
standen op, så de er klar, til
konkurrencerne begynder
torsdag morgen. Torsdag
fylder klassekammeraterne også en bus og kommer
til Aalborg for at heppe.
- Det bliver nogle heftige dage. Det er mange indtryk, vi får, og det er også
lidt skræmmende. Jeg glæder mig til at se, hvor dygtige de andre er, siger Mick
Skov Bårris.
- I er også dygtige. Den

nye reform med nu kun 20
ugers grundforløb har også
presset jer, fordi I på GF2
(Grundforløb 2) har gået til
eksamen og er dimitteret
her efter nytår, og vi har
valgt ikke at begynde at forberede Skills, før eksamen
var afsluttet, siger læreren
Jeanette Andersen nu.
- Ja, vi nåede slet ikke at
få studenterugen med, nikker eleverne.
19-årige Simone Birch
har valgt at fortsætte på
EUX efter at have gjort
grundforløb 2 færdig, så
hun bliver student og faglært på én gang.
- Det har jeg gjort, fordi
jeg gerne vil gå noget mere
i skole. Når det er færdig,
kan jeg enten få en læreplads eller tage en videre-

SPÆNDENDE OG HÅRDT
Simone har tidligere været til Skills som publikum.
- Det er fandeme stort,
udbryder hun.
- Jeg er spændt på, at vi
skal derop, også fordi det
hele er så presset. Det har
været svært ikke at få fri efter eksamen som de andre,
mener Simone.
- Det er rigtig spændende at være med - men også
hårdt, og vi lærer også noget ved det, og man vil jo
gerne gøre sit bedste. Det er
spændende, fordi der er så
meget teori i det for eksempel i forhold til forskellige
metoder til, hvordan man
kan lokke kunderne til at
købe mere, fortsætter hun.
Mick Skov Bårris er 20
år gammel, og planen er efter Skills at komme i skolepraktik inden for detail.
Simon André Pedersen er
21, og han har går efter at
have afsluttet GF2 en helt
anden vej og forfølger en
gammel drøm om at blive
motorcykelmekaniker og
håber, at ryggen kan holde
til det.
- Jeg skulle egentlig have
været begyndt på skole i
Herning allerede nu, men
det har jeg skubbet på
grund af Skills, siger han.
HANNE SKIBSTED
skib@skivefolkeblad.dk

Maskinsnedkerlærling er elitesejler:

Jakob jagter

Skillsholdet øver sammen med lærer Jeanette Andersen på at bygge standen på halvanden gange halvanden meter op.
Foto: Steen Don

Den 21-årige maskinsnedkerlæring Jakob Faarvang nikker energisk under kasketten på spørgsmålet, om han er
et rigtig konkurrencemenneske.
- Det er meget, meget rigtigt. Alt andet end en førsteplads er ikke godt nok - andenpladsen er de første tabere,
smiler han.
Som elitesejler er Jakob Faarvang vant til at kæmpe
under pres.
Han har været med både ved EM og VM, og han håber
at kunne trække på nogle af sine erfaringer fra sejlsporten, når han på torsdag er en af de to maskinsnedkere fra
Skive Tekniske Skole, som har kvalificeret sig til at kæmpe
om guld ved danmarksmesterskaberne i Skills.
- Nu har jeg sejlet hele mit liv, og det med at være presset og yde noget foran mange mennesker er jeg vant til,
men jeg er selvfølgelig nervøs, men man skal bare lave

