
DM i Fagene er Danmarks største konkurrence i skolens fag. 
Men DM i fagene er meget mere end en konkurrence. Det er meningsfuld, motiverende 
og virkelighedsnær undervisning for alle udskolingselever.

 ”Jeg er så stolt af, at elevernes forening står bag dette projekt.   
For det er netop initiativer som DM i fagene, eleverne efter spørger i 
deres hverdag. Opgaverne i DM i fagene er baseret på åben skole- 

principper og er enormt motiverende. Det gør, at vi kan se vores 
egen faglighed i et nyt lys. Matematikken giver pludselig mening, når 

du sætter det i en virkelighedsnær kontekst. DM i Fagene gør det sejt at lære, 
være nysgerrig og nørde. Og det er i den grad vigtigt at tale op.” 

SKYD GENVEJ TIL EN MERE 
VIRKELIGHEDSNÆR SKOLE 

VORES 
STØRSTE 
ONLINE 
EVENT I 

2021

MILLE MIKKELSEN, 
FORMAND FOR DANSKE SKOLEELEVER

EKSEMPLER PÅ CASEVIRKSOMHEDER 

Formålet med DM i Fagene er at hylde fagligheden og vise  
eleverne, hvad deres fag kan bruges til ”i virkelig heden”.  
Det betyder, at eleverne møder virkelighedsnære opgaver, der  
udarbejdes i samarbejde med virksom heder og organisationer.

DM i Fagene består af en indledende runde og et landsmesterskab.  
Den indledende runde foregår online, og kan tilgås via UNI-login  
henover efteråret. Til landsmesterskabet mødes finalisterne til et 
stort event i Aarhus.

UNIVERSE
Emne: Formidling
Beskrivelse: Præsentér 
parkens nyeste attraktion 
for de tyske gæster.

SKOVBY
Emne: Møbeldesign
Beskrivelse: Lav et møbel 
af overskudstræ og undgå 
spild.  

RIGSARKIVET
Emne: Besættelsestiden
Beskrivelse: Følg i 
fodsporerne på en dansker, 
der kæmpede sammen med 
tyskerne.

www.dmifagene.dk



Som ambassadørkommune bakker I op om en virkelighedsnær skole, og får samtidig 
adgang til særlige fordele for alle skoler i jeres kommune. Med DM i Fagene 
er det nemt at åbne skolen op, da alle kommunens udskolings elever 
får adgang til at arbejde med spændende og virkelighedsnære 
opgaver, der tager afsæt i virksomheders og organisationers 
reelle udfordringer. De elever, der har mod på mere, kan deltage 
i konkurrencen om at blive Danmarks mester i et fag. 

EKSTRA FORDELE SOM AMBASSADØRKOMMUNE 
– Kickstartwebinar for lærere
– Tilbud om besøg af DM i Fagene på kommunens skoler
– Hjælp til elevrådet med at afvikle den indledende runde på deres skole
– To invitationer til VIP-arrangement ved landsmesterskaberne
– Ambassadør-badge: ”Vi støtter den virkelighedsnære skole”
–  Mulighed for sparring med de øvrige ambassadørkommuner 

HVAD FORPLIGTER KOMMUNEN SIG TIL
At stille en kommunal kontaktperson til rådighed med henblik på at:
– Finde dato for og formidle lærerwebinar til udskolingslærerne
–  Gøre en indsats for, at så mange som muligt af  

kommunens udskolingselever deltager

GRATIS FOR ALLE KOMMUNER
–  Deltagelse i den indledende runde
– Gratis undervisningsmateriale 
–  Deltagelse til landsmesterskaberne for finalister

Årlig betaling som ambassadørkommune:
Medlemskabet koster 3 kr. pr elev i kommunen,  
dog minimum 10.000 kr. og maksimum 25.000 kr.

Priserne er inkl. moms.

Se mere på  dmifagene.dk

Klik her

BLIV DM I FAGENE 
AMBASSADØRKOMMUNE

 
KONTAKT 
Tina Ravnsmed Hamborg, projektleder 
tih@dmifagene.dk

https://dmifagene.dk/tidligere-lm-opgaver/
https://dmifagene.dk/

