saks
YRKES-NM
Yrkes-NM i regi av WorldSkills Norway
og Yrkes- og utdanningsmessen (YoU)
i regi av utdanningsetatene i Oslo og
Akershus ble i år slått sammen for
første gang
23. - 25. oktober, Norges Varemesse
Lillestrøm
WorldSkills Competition er verdens
største konkurranse i yrkesfag og arrangeres annethvert år, neste gang i Japan 2007. Der deltar vinnerne av NM
sammen med over 700 ungdommer
fra 35 land.
Det konkurreres i elektrofag, rørleggerfaget, ventilasjon, blomsterdekoratør,
møbelsnekkerfaget, automatisering,
anleggsgartner, murerfaget, servitør,
kokk, baker/konditor, låsesmedfaget,
CNC-teknikk, laboratoriefag, bilskade,
billakkering, bilmekaniker, helse- og
sosialfag, sømfag, medier og kommunikasjon

kravene til utemiljø blir større og at folk
har mer penger. Vi har et enormt behov
for arbeidskraft, både anleggsgartnere,
landskapsingeniører og landskapsarkitekter, sier Knut A. Thorvaldsen, til vanlig
anleggsmester med egen virksomhet.
Hans svenske kollega Bjørn Gudmundson nikker og sier at det samme skjer i
Sverige.
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Full hall. 10.-klassingene Marte Thorvaldsen og Kine Aaltvedt lar seg likevel
ikke friste til å
bli anleggsgart- «I fjor tok Norge gull i elektro
nere.
og sølv i grafisk design, men
– Nei, det
det er det få som vet»
tror jeg ikke
jeg hadde hatt Dorrit Vigså, dommer, om resultatet i WorldSkills
tålmodighet til.
Jeg har lyst til å bli advokat, sier Marte.
Kine vet ikke hva hun vil bli, men har
tenkt å gå idrettslinje på videregående fra neste høst. Begge synes det
er litt for mye folk på messen.
– Det er veldig fullt her. Vi
får ikke sett så mye, det blir
mest å presse seg fram, sier Kine.
Om få timer kommer
kunnskapsminister Øystein
Djupedal og runder av det
hele. Og så skal hageanleggene til Petter og Helge, Fredrik og Johan med
steinlagte kanter, gress og
trær, tas fra hverandre og være ute i løpet av kvelden.

– Dette er skitgøy, om jeg kan si det, ler Meri Hammer (18). Hun er ferdig med Vk1 i kjole- og draktsøm, og skulle aller helst hatt en lærlingplass.
Det kryr det ikke av i hennes bransje. I Yrkes-NM fikk hun sydd denne drakten, og synes det har vært veldig artig å delta.

