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DM I OFFICE 
 

112 håbefulde unge mennesker har d. 1. juni deltaget i de indledende runder for at dyste om 

titlen som Danmarks bedste til Microsoft Office. De indledende runder foregik på 3 gymnasier 

landet over. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Det er andet år, at ProLearning afholder DM i Microsoft Office. Unge gymnasieelever fra hele 

landet dyster på deres it kundskaber i et af Microsoft Office 2010 programmerne: Excel, Word 

eller PowerPoint. Gevinsten er ikke alene et certifikat på sine kundskaber, titlen som Danmarks 

bedste, men også en tur til VM i Washington DC, hvor vinderen skal dyste mod unge fra hele 

verden.  

  

 

Danmarksmesteren og sølvmedalje vinderen i 

VM sagde sidste år: 

”Det har været en stor oplevelse at være med til VM! 

Selve konkurrencen tog jo blot et par timer, men alle 
aktiviteterne og ikke mindst menneskene ved siden af, 
har gjort det hele fantastisk. Jeg har fået nye venskaber 
fra hele verden”  

 

 

  

Fakta om konkurrencen: 

  

 Elever mellem 13-21 år kan 

deltage i konkurrencen 

 50 min. til at opnå flest point 

 1000 mulige point og 700 point for 

at bestå testen 

 Får deltagerne det samme antal 

point findes vinderen via den 

hurtigste tid 

 Deltagernes testes i deres 

kundskaber i at udføre specifikke 

opgaver i programmets funktioner  
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FINALISTERNE VED DM I OFFICE 
 

10 ud af 112 er gået videre til finalen i DM d. 27. juni i København.  

Finalisterne er: 

 

 

 

 

 

FAKTA om DM: 

 ProLearning afholder for anden gang Danmarksmesterskaberne i Office. Vinderen af DM rejser 

til Washington DC for at dyste mod elever fra hele verden om titlen som verdens bedste.  

 10 finalister har kvalificeret sig blandt 112 elever fra gymnasiale uddannelsessteder landet 

over. 

 Virksomheden Prolearning, der uddanner organisationer i it, står for arrangementet. Det er 13. 

år verdensmesterskaberne, Certiport ® World Wide Competition on Microsoft® Office, afvikles. 

 

STED:  ProLearning, Vermlandsgade 51, 2300 København S 

TID:  Torsdag den 27. juni 2012 kl. 16.00-18.30 

 

 

ATU Region Syd

• Bastian Jørgensen

• Malte Sørensen

• Henriette Mathiesen

ATU Region
Hovedstaden

• Julie Andersen

• Christian  Rosiek

• Jacob Bundgaard (forsvarende mester)

• Alexander Nissen

ATU Region 
Midt

• Linette Jensen 

• Simon Borregaard

• Anne Høyland


