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SKILLS 2014

Hvorfor er du med ved DM i Skills?
– Vi var nogle stykker, der blev udvalgt af skolen 
til at deltage ved Roskilde-mesterskabet og deref-
ter til regionsmesterskabet, hvor jeg så vandt. Det 
har været enormt udfordrende og anderledes at 
skulle løse de forskellige opgaver under en anden 

form for tidspres, end jeg ellers har 
oplevet. Men det har også været 

virkelig spændende.

Erhvervsuddannelserne 
slås med et dårligt ry. 

Hvorfor har du allige-
vel valgt at gå i denne 
retning?
– Det kommer nok 
fra familien af. 
Min far har sit eget 
VVS-firma, som jeg 

i flere år har gået 
og leget lidt med 

tanken om at overtage. 
Men jeg har da godt 

hørt alle fordommene, 
og jeg vil også sige, at noget 

af det faktisk passede, da jeg 
begyndte på min uddannelse. Men 

Klar til DM
Efter de regionale finaler har man fundet de fire deltagere, der skal kæmpe om 
titlen som Danmarks bedste VVS-lærling under årets udgave af DM i Skills. 
Dansk VVS har snakket med to af finalisterne

jeg synes så, man på Roskilde Tekniske Skole har 
gjort meget for at stramme op. For eksempel er 
der mere fokus på, at man skal overholde mødeti-
derne, og det smitter jo også af på os elever.

Hvad er dine ambitioner med dit studie?
– Jeg bliver færdig til sommer, og så har jeg tænkt 
på at videreuddanne mig til installatør. Under 
alle omstændigheder har jeg fundet ud af, hvor 
mange muligheder der åbner sig, når man vælger 
dette studie, og det vil jeg gerne udnytte. Om jeg 
så også ender med at overtage min fars forret-
ning, det må tiden vise.

Der er blevet strammet op
Alexander Borel, 19 år gammel. Går på Roskilde Tekniske Skole og er i 
lære hos Jens Kjærgaard Larsen VVS A/S i Karlslunde.


