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OM WORLDSKILLS NORWAY
WorldSkills Norway er en ideell organisasjon med følgende eiere:
• NHO, LO, Utdanningsdirektoratet, KS, YS
• Landsforeninger i NHO, fagforbund i LO, Utdanningsforbundet, Virke, Spekter,
opplæringskontor og alle fylkeskommunene
• Totalt ca. 50 medlemmer.
• Skal fremme fag- og yrkesopplæring gjennom yrkeskonkurranser i skoler og
bedrifter, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
• Siden 1990 har over 260 ungdommer deltatt på det norske Yrkeslandslaget og
mange tusen har deltatt i lokale og nasjonale yrkeskonkurranser.

OPPDRAG OG MANDAT:

• Arrangere Yrkes-NM hvert annet år
• Organisere og drifte det norske Yrkeslandslaget, med oppfølging av deltakere
og eksperter (dommere)
• Sørge for norsk deltakelse i EuroSkills (Yrkes-EM), hvert annet år (neste er i
Gøteborg i nov/des 2016)
• Sørge for norsk deltakelse i WorldSkills (Yrkes-VM), hvert annet år

• Delta i det internasjonale utviklingsarbeidet knyttet til WSE og WSI
• Være pådriver for å få yrkeskonkurranser inn som naturlig metode i
videregående skole

HVORFOR YRKESKONKURRANSER?
• Yrkeskonkurranser er motiverende og skaper større interesse for
faget
• Yrkeskonkurransene fører til økt kvalitet gjennom trening på
realistiske og praktiske oppgaver
• Yrkeskonkurranser fører til øke samarbeid mellom lokale aktører,
skoler, opplæringskontor, bedrifter
• Yrkeskonkurranser fører til økt synliggjøring av bransjer og fag
• Yrkeskonkurranser øker fagenes, bedriftenes og skolenes
omdømme
• Osv.

PROSJEKT SKOLEKONKURRANSER SOM METODE
• WorldSkills Norway gjennomfører i 2015- 2017 et stor prosjekt hvor
målet er å få yrkeskonkurranser som en aktuell metode i de
videregående skolene
• Myndighetene har bevilget 5 mill til prosjektet
• Alle fylkene er inviterte til å delta i prosjektet (frist 15. nov)
• Det gis stimuleringsmidler til fylkene (50.000 pr. år)
• For å bli med må fylkene lage en plan for hvilke skolekonkurranser de
skal arrangere og hvem de skal samarbeid med (frist 1. mars 2016)
• Det skal arrangeres kurs, og det vil bli gitt veiledning fra representanter
fra WorldSkills Norway
• FAFO skal følge prosjektet

OM YRKES-NM
• Yrkes-NM arrangeres av WorldSkills Norway hvert annet år
• Første gang var i 2006 (Norges Varemesse, Lillestrøm)
• Det konkurreres i ca. 30 yrkesfag, ca. 350 deltakere fra hele landet
• Konkurransene går over 3 dager
• Deltakerne er hovedsakelig 1. og 2. års lærlinger, noen elever
• Deltakerne er tatt ut etter lokale og regionale konkurranser
• I mange fag danner Yrkes-NM uttak til det norske Yrkeslandslaget
• Målgruppe for arrangementet er elever i 8,. 9. 10. trinn + Vg1 og Vg2
og lærere, skoleledere, foresatte, bedrifter, organisasjoner, m.fl.
• Besøkstall varierer etter arrangørsted, sist i Trondheim: 26.000

• Neste gang (5. gang) i Bergen i oktober 2016, sted: Vestlandshallen,
med tilliggende areal i Åsane
• Samarbeidsparter: Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune,
Yrkeslabyrinten, LO og NHO
• Samtidig er det yrkesmesse (Yrkeslabyrinten), konferanser og
seminarer
• Stort fokus på yrkesfag, stor mediedekning både før, under og etter
arrangementet
Glimt fra tidligere Yrkes-NM

VELKOMMEN TIL

