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Nr. 8, desember 2007 - Et nyhetsbrev om Yrkeslandslagets innsats i
WorldSkills competition (VM) i Japan 15. - 18. november 2007. Utgiver: WorldSkills Norway

Gull, bronse og heder
E

t meget vellykket WorldSkills/Yrkes-VM
i Japan er nylig over, og vi kan igjen
konstatere at Norge gjør det rimelig bra
innen yrkesfagene. En gull, en bronse og
ytterligere seks medaljer for høy kvalitet.
– I en tid med mye negativt om vårt
utdanningssystem kan dette kanskje være
en motivasjon i kvalitetsarbeidet. Kanskje
allmennfagene har noe å lære av yrkesfagene? Kanskje praktiske og realistiske
oppgaver i utdanningen kan bidra til økt
motivasjon og læring? spør sekretariatsleder Elisabeth Lange i WorldSkills Norway.
– Under Yrkes-VM i år opplevde vi i
mange fag at nivået var høyere enn noen
gang. Godt da å se at vi henger bra med,
og at vi har ungdommer som både vil, tørr
og kan. Det å delta i Yrkes-VM er meget
tøft, både faglig og psykisk, og det står all
respekt av det våre deltakere har utført.
– I forhold til idrettsutøvere, som deltar
mange ganger i mesterskap, har våre
landslagsdeltakere kun en eneste sjanse.
– Neste gang Yrkes-VM arrangeres, i
september 2009, har vi derfor et helt nytt
Yrkeslandslag.
– To år går fort. Innen den tid skal det

Sekretariatsleder Elisabeth Lange (t.h.), offisiell delegat Espen Lynne Amundsen (t.v.) og de to
laglederne Elisabeth Bonnevie Svendsen og Tor Wessel er godt fornøyd med Yrkeslandslagets
innsats i WorldSkills Shizuoka 2007.

arrangeres Yrkes-NM i Stavanger og vi skal
ha med noen deltakere i EuroSkills (YrkesEM) i Nederland. Før vi setter kursen mot
Calgary i Canada, hvor neste Yrkes-VM skal
arrangeres. Det er bare å brette opp ermene å starte planleggingen, søke etter nye

kandidater og opplæringsbedrifter, sette
av ressurser til trening og oppfølging, og å
krysse av i kalenderen, oppfordrer Lange.
En riktig god jul og et godt nytt år
ønskes dere alle!

Gratulerer
med innsatsen!

I årets Yrkes-VM tok Oscar Mikael Nilsson (t.v.) gull i
blomsterdekoratørfaget mens Pål Nergaard tok bronse i
telekommunikasjonsfaget.
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Eg er imponert over den innsatsen det
norske yrkeslandslaget har gjort under
WordSkills 2007. Deltakarane i dette
arrangementet er blant dei beste i verda
på sine felt. Det at to norske fekk gull- og
bronsemedaljar, og at seks til frå Noreg
fekk medalje for høg kvalitet for det dei
gjorde, vil bli lagt merke til.
Det er viktig for Noreg å ha yrkesutøvarar
av så høg standard som den Yrkelandslaget har vist.
Gratulerer med innsatsen!

Bård Vegar Solhjell,
kunnskapsminister

Håkon Seiertun, møbelsnekker,
7 .plass, 518 poeng.
Medallion For Excellence.

Tommy Røed Meek, bilskade,
11. plass, 504 poeng.
Medallion For Excellence.

Bendik Andreas Høibraaten,
grafisk design,
14. plass, 504 poeng.
Medallion For Excellence.

Pål Nergaard,
telekommunikasjon.
3. plass, 504 poeng.
Bronsemedalje.

Mai-Linn Berstad, gullsmed,
15. plass, 426 poeng.

Anita Flemmos, frisør,
18. plass, 472 poeng.

Beate Møkkelgjerd, søm,
13. plass, 450 poeng.

Even Soldal Jensen, CNC dreiing, An
14. plass, 466 poeng.
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Anders Helge Heian, trevaresnekker, 19. plass, 431 poeng.

Tommy Mikalsen, billakkerer,
16. plass, 475 poeng.

Bjørn Eivind Netland, bilmekaniker, 16. plass, 493 poeng.

Dina Bekkedal, servitør,
13. plass, 495 poeng.

Os
blo
1.
Gu

Es
19

Medaljedryss til Nor
Det ble gull til blomsterdekoratør
Oscar Mikael Nilsson (22) og bronse til
telekommunikasjonsmontør Pål Nergaard (21) under Yrkes-VM i Shizuoka
i Japan.

I

tillegg ble det en fjerdeplass i helsearbeiderfaget, en sjetteplasser i kokkefaget og en syvendeplass i møbelsnekkerfaget. Seks deltakere fikk medalje for
høyt nivå på sin utførelse.
Dette er status etter Norges niende
deltakelse i WorldSkills Competition
- Yrkes-VM.

Yrkes-VM i Shizuoka ble arrangert under
paraplyen ”Skills for all”. Foruten YrkesVM ble det parallelt arrangert Abilympics
for funksjonshemmede yrkesutøvere.
De to arrangementene hadde felles
åpningsseremoni.
Yrkes-VM trakk alene over 220.000
publikummere under de fire konkurransedagene. Blant annet besøkte også den
japanske kronprinsen arrangementet og
hilste på noen av deltakerne.
Besøkslistene viste at i mange land har
Yrkes-VM en meget høy prestisje. Mange
land var representert med regjerings-

medlemmer eller høye embetsmenn.
I enkelte asiatiske land har en seier i
Yrkes-VM så høy status at vinnere kommer hjem til hus, bil og selvfølgelig en
solid jobb.
Så høy status har ikke yrkesfagene i
Norge, men vi kan lære å sette mer pris
på dyktige yrkesutøvere.
Norges Yrkeslandslag 2007 omfattet 25
deltakere i 22 fag. Tre av fagene består
av to-mannslag. Ingen av deltakerne får
lov til å delta i Calgary 2009 - selv om de
fortsatt tilfredsstiller alderskravet om at
de ikke har fylt 23 år i konkurranseåret.

Prøv vår nettbutikk med arbeidsklær til spesialpriser!
Snickers arbeidsklær med WorldSkills Norwaylogo!

Oscar Mikael Nilsson,
blomsterdekoratør,
1. plass, 548 poeng.
Gullmedalje.

g, Annemari Erlbeck, konditor,
13. plass, 461 poeng.

Elise Bratteng Rønning, kokk,
6. plass, 515 poeng.
Medallion For Excellence.

Marius Zwicky Eide og Odd
Martin Lauksund, automatiker,
12. plass, 504 poeng.
Medallion For Excellence.

Ina-Christine Jevnheim og Marit
Håland Vestheim, helsefag,
4. plass, 495 poeng.

Stein Roger Dommersnes,
rørlegger, 22. plass, 464 poeng.

Lars Erik Solberg Moen,
elektriker, 22. plass, 481 poeng.

Aleksander Seldal, CNC fresing,
19. plass, 462 poeng.

Medallion For Excellence gis til deltakere med poengsum over 500.
Denne medaljen er et tegn på at deltakeren har holdt et meget
høyt nivå i sitt fag, selv om han eller hun ikke gikk helt til topps.
500-poengskalaen gjør det mulig å sammenlikne prestasjonene
mellom fag. Det deles ut en spesiell pris til den deltaker i WorldSkills med høyest poengsum. I år gikk denne prisen til Nicolas
Drouin fra Canada i kokkefaget. Han fikk 568 poeng.

Espen Nyberg, sveiser,
19. plass, 486 poeng.

Petter Bakurowitz og
Helge Rustad, anleggsgartner,
12. plass, 480 poeng.

orge i Yrkes-VM 2007
Konkurranser blant yrkesutøvere er
enormt viktige for rekrutteringen til
yrkesfagene. Her settes norsk breddekompetanse på prøve mot deltakere som
kanskje har trent spisskompetanse i flere
år spesielt for denne konkurransen.
Vi har ikke ressurser eller interesse av
å dyrke fram deltakere over flere år slik
enkelte land gjør. Men deltakelsen er
veldig nyttig for å måle det norske toppnivået mot resten av verden. At vi duger,
har vi fått svar på, og blant de nordiske
landene har vi en fin posisjon med våre
prestasjoner.

Deltakelsen medfører også at de norske
ekspertene, som i Yrkes-VM er dommere,
får et internasjonalt kontaktnett. Dette
nettverket kan de spille på til fordel for
sin bransje også uavhengig av Yrkes-VM.
I et mer internasjonalt næringsliv blir
slik kontakt og erfaringsutveksling stadig
viktigere.
Hvordan bli med?
Bransjen kan ta kontakt med sekretariatet i WorldSkills Norway. Der kan dere få
råd om hvordan dere går fram for å bli
med til Calgary og neste Yrkes-VM i 2009.

Logg inn på vår hjemmeside:

Vi organiserer Yrkeslandslaget

Yrkes-NM 2008
W

orldSkills Norway vil i samarbeid
med Rogaland fylkeskommune
arrangere Yrkes-NM i Stavanger i dagene
14. – 16. oktober 2008.
Under arrangementet vil det også holdes yrkesmesse og en rekke seminarer
og konferanser med temaer knyttet til
opplæring/utdanning på videregående
nivå.
Yrkes-NM 2008 arrangeres på Stavanger Forum. Arrangørene håper på minst
like stor oppslutning som ved forrige
Yrkes-NM i 2006. Da ble det arrangert
yrkeskonkurranser i over 20 fag, hvorav
hovedtyngden var NM og nordiske/internasjonale konkurranser. Mange av de
beste deltakerne ble senere tatt ut på det
norske Yrkeslandslaget for 2007.
Denne gangen inviteres også skoler til å
arrangere skolemesterskap (skole-NM).
WorldSkills Norway oppfordrer derfor
bransjer, fagforbund, opplæringskontor
og skoler til å motivere til deltakelse. Invitasjon med detaljer vil bli sendt ut/lagt
ut i begynnelsen av 2008.

Yrkes-NM 2006 fikk stor oppmerksomhet både av presse og politikere. Her besøker statsminister
Jens Stoltenberg Yrkes-NM. Han flankeres av daværende utdanningsminister Øystein Djupedal
(t.v) og styreleder Kjell Grue i WorldSkills Norway.

Hensikten med Yrkes-NM er å få økt
fokus på fag- og yrkesutdanning og dens
betydning for videre utvikling av gode
og levedyktige arbeidsplasser i Norge.
Yrkeskonkurranser skaper motivasjon og

EuroSkills 2008

F

or første gang på mange år arrangeres et stor europamesterskap
innen yrkesfagene, nemlig EuroSkills.
Arrangementet finner sted i Rotterdam i
september 2008. Bak arrangementet står
det ganske nyetablerte EuroSkills, med
medlemmer fra store
deler av Europa, og
med sterk støtte fra EU.
Faggrupper på programmet er bl.a.:
* Creative Arts &
Fashion (bl.a. blomster, frisør, skomaker,
interiørdesign)
* Information & Communication
Technology (bl.a. ITK-nettverk, videoproduksjon, webdesigner, grafisk designer,
trykkeritekniker,)
* Manufacturing & Engineering Technology (bl.a. CNC-maskinering, vedlike-

holdsteknikk, tradisjonell maskinering,
CADD designer, sveising, automatisering)
* Construction & Building (bl.a. anleggsgartner, rørlegger, elektriker, kjøletekniker, tømrer, murer, trevaresnekker)
* Transportation & Logistics (bl.a. trafikkplanlegger, truckkjører, bilmekaniker,
sykkelteknikker)
* Social, Personal &
Hospitality Services
(bl.a. helsefag, hovslager, rengjøring).
Norge planlegger
å stille opp i noen utvalgte fag. WorldSkills Norway vil organisere den norske
deltakelsen. Ytterligere informasjon om
EuroSkills kan finnes på: www.euroskills.
info.

Følg med på www.worldskills.no

entusiasme, både blant deltakerne og
blant tilskuere. Det er en flott måte å vise
hva de enkelte fagene er, hvilke krav som
stilles og hvilke egenskaper utøverne bør
besitte.

Skolekonkurranser

W

orldSkills Norway vil, i samarbeid
med aktuelle samarbeidsparter, iverksette tiltak for å få videregående skoler over hele landet til å bruke
yrkeskonkurranser som et virkemiddel
i arbeidet for å få økt motivasjon og
læring i skolen.
Både Utdanningsdirektoratet, NHO og
LO stiller seg svært positive til tiltaket.
Ytterligere informasjon om skolekonkurranser vil bli sendt ut/lagt ut på vår
hjemmeside i begynnelsen av 2008.
Yrkesmesterskap fremover:
* EuroSkills 08
(Yrkes-EM)
18.-20. september
2008, Rotterdam,
Nederland
* Yrkes-NM 08
14.-16. oktober 08,
Stavanger Forum
* WorldSkills 2009
(Yrkes-VM)

Våre støttespillere:

1. - 6. september 09,
Calgary, Canada
* Yrkes-NM 2010
Høsten 2010, Norge
* EuroSkills 2010
Sted ikke avklart
* WorldSkills 2011
London
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Klær til Yrkeslandslaget
leveres av Snickers Workwear

