Kære udskolingslærer eller -leder.
Fjerde omgang af DM i Fagene skydes i gang den 2. september 2019, og jeres elever i 7.-9. klasse inviteres
hermed til at deltage i mesterskaberne, hvor opgaverne er virkelighedsnære og åbner skolen op.
Sidste år deltog knapt 10.000 skoleelever landet over i de regionale mesterskaber, hvoraf 400 elever
kvalificerede sig til landsmesterskaberne i dansk, matematik, biologi, historie, engelsk og den tværfaglige
holdopgave bestående af elementer fra alle fem omtalte fag.
Jeres udskolingselever kan deltage i DM i Fagenes regionale mesterskaber i perioden fra den 2. september
til den 29. november. Deltagelsen varer to lektioner, altså cirka halvanden time, og opgaverne løses online
på www.dmifagene.dk. Det er naturligvis gratis at deltage i DM i Fagene.
I kan selv bestemme, om I selv vil afvikle jeres klassers deltagelse, eller om DM i Fagene skal komme på
besøg og hjælpe jeres elever. Hvis I selv vil afvikle deltagelsen, tilbyder vi at sende en pakke med balloner,
plakater og infovideoer, og vi reserverer gerne en tid i vores kalender, hvor vi sidder klar til at tage
telefonen, hvis I har spørgsmål undervejs. Hvis I vil have besøg af DM i Fagene, skal I blot afsætte to timer,
samle minimum 60 elever (gerne hele årgangen), og så kommer vi og hjælper eleverne godt i gang med
opgaverne, og er til stede undervejs, hvis der skulle opstå spørgsmål.

Et besøg fra DM i Fagene er gratis, varer to timer, og bookes gennem Karina Krog
på 60402088 eller kak@dmifagene.dk.
Om opgaverne i de regionale mesterskaber:
Opgaverne er udviklet ud fra fagenes fælles mål af fagprofessionelle i samarbejde med virksomheder og
organisationer, der hver især stiller med en problemstilling fra deres arbejde og virke, som eleverne skal
give deres bud på en løsning til. Opgaverne tager altså afsæt i virkelige cases, som der ikke findes ét
entydigt svar på, og som kræver kreativitet og innovation i opgaveløsningen. Eleverne møder tre forskellige
opgavetyper, hvor alle hjælpemidler er tilladt:





Færdighedsopgaver (15 minutter i alt)
Case-opgaven (45 minutter)
Feedback-opgaven (ingen tid på opgaven, estimeret til 15 minutter)

Alle 7, 8. og 9. klasses elever kan deltage individuelt i både dansk, matematik, biologi, historie og engelsk
samt på hold i en tværfaglig opgave med elementer fra alle fem fag. Et hold består af 4-6 elever.
Hvis en eller flere af jeres elever er blandt regionens mestre på deres klassetrin, inviteres de til
landsmesterskaberne onsdag den 22. januar 2020 på Dokk1 i Aarhus, hvor danmarksmestrene i hvert fag og
holdopgaven findes og kåres. Deltagelse i Landsmesterskaberne er naturligvis også gratis for finalisterne.

Læs mere om projektet, se og brug sidste års opgaver eller præ-tilmeld dig på
www.dmifagene.dk
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor du får bonusinformation, tips og tricks, sneak peaks på de nye opgaver
og alle de gode historier om DM i Fagene: www.dmifagene.dk/nyhedsbrev
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