
 

Spørgsmål og svar - DM 

Her finder du svar på mange af de spørgsmål, der ofte bliver stillet omkring DM. 

Hvordan kommer vi med til DM? 

Alle FFE-regioner har et fastlagt antal pladser pr. spor. Ofte kvalificerer man sig til DM via regionale mesterskaber. 
Kontakt din FFE-region for nærmere information om, hvordan de deltagende DM-hold udvælges.  

Hvem sørger for transport og eventuel overnatning? 

I skal selv sørge for at booke og betale for transport og eventuel overnatning. Måske giver jeres skole eller jeres FFE-
region et bidrag, men tal med jeres underviser om det. 

Får vi noget at spise under DM? 

Der er forplejning i løbet af dagen og prismiddag for alle deltagere om aftenen. 

Hvad skal rapporten indeholde? 
Der er en lang række krav til rapporten. Du kan læse mere her. 

Hvor mange må vi være i et team? 
I må være min. tre og maks. fem elever i et team. 

Hvem må være på scenen til scenepræsentationen? 
Det er kun de maks. fem elever, der er med i teamet, der må være med på scenen. 

Hvor lang må scenepræsentationen være? 
Scenepræsentationen må vare maks. 4 minutter. 

Skal filerne til scenepræsentationen være i et bestemt format? 

Der kan benyttes PowerPoint eller Prezi til præsentationen. Video skal være i WMV-format, og lydfiler skal være MP3. 
Præsentationen må maksimum fylde 50 MB. Husk at sikre jer, at præsentationen kan afspilles på den pc! 

Hvem må være på standen til standinterviewet? 
Det er kun de maks. fem elever, der er med i teamet, der må være på standen under standinterviewet. 

Hvad er der på standen, og hvad skal vi selv have med? 

Standens areal med standvægge er 1X2 meter. Der er lys og strøm på standen - ALT andet indhold skal I selv 
medbringe. Skal I bruge et bord, skal I således selv medbringe dette! Se standmål her 

Er der noget, vi ikke må på standen? 
Ja, I må ikke overskride det tildelte standareal eller have levende lys på standen. 

Hvem må være med til det lukkede dommerinterview? 

Det er kun de maks. fem elever, der er med i teamet, der må komme med ind til det lukkede dommerinterview. 
Undervisere, rådgivere, osv., har ikke adgang. 

Hvilke vindere kåres til DM og hvad vinder man? 

Til DM kåres vindere af første-, anden- og tredje-pladsen. Førstepræmievinderne går 
videre til europamesterskabet. 

Vinderholdet vinder 10.000 kr. samt rejse til og deltagelse i Europamesterskabet.  
Andenpladsen vinder 6.000 kr., mens tredjepladsen vinder 4.000 kr. Derudover modtager alle vindere en gave samt et 
diplom. 

Derudover kårer vi en sporvinder i hvert af de fire spor Science & Technology, Society & Globalization, Business & 
Service og Trade& Skills. Sporvindere modtager en gave og diplom. 

http://www.ffe-ye.dk/media/279152/company-programme_konkurrencer_dm-i-entreprenoerskab_rapporten.pdf
http://www.ffe-ye.dk/media/523534/Standen-til-DM.pdf

