Nr 1 – 2010 April

Side 1 av 3

Nytt informasjonsbrev
Her kommer et nytt informasjonsbrev om Yrkes-NM 2010, med informasjon om hva som skal skje under arrangementet,
status for arbeidet så langt, forskjellige typer aktiviteter, hotellene, viktige datoer/frister, etc. Flere informasjonsbrev
lages etter hvert som det er noe å informere om. Vi vil også fortløpende legge ut informasjon på de aktuelle
hjemmesidene www.worldskills.no og www.oppland.org
Målgruppe for informasjonsbrevet er først og fremst de som skal arrangere eller delta i yrkeskonkurransene, de
ansvarlige for demonstrasjoner og informasjonsstands, og selvsagt de som skal besøke arrangementet.

Konkurransene og yrkesmessen
Yrkes-NM 2010 holdes i Olympiaparken på Lillehammer i dagene 18.-21. Oktober. Hoveddelen av arrangementet
vil finne sted i Håkons Hall og Kristins Hall med tilliggende utearealer.
Oversikt over yrkeskonkurransene
under Yrkes-NM 2010

I tillegg vil noen konkurranser foregå på Mesna og Vargstad
videregående skoler, og NM i CNC vil foregå på
K-Tech på Kongsberg.
Yrkes-NM 2010 vil bestå av yrkeskonkurranser i
nesten 30 forskjellige yrkesfag, samt yrkesmesse med
informasjon om alle utdanningsprogrammene
under Kunnskapsløftet.

- Sveising (NM og uttak til EM og VM)
- Automatisering (skolekonkurranse)
- Automatisering (NM og uttak til EM og VM)
- CNC (NM og uttak til VM)
- CNC (skolekonkurranse)
- Bilmekaniker (NM og uttak til VM)
- Bilskade (NM og uttak til VM)
- Billakkering (NM og uttak til VM)
- Telekommunikasjon (landskamp)
- Elektriker (landskamp)
- Kulde- og varmemontør (NM)
- Blikkenslager (NM)
- Rørlegger (NM og svenneprøve)
- Anleggsmaskinfører (demo konkurranse)
- Blomsterdekoratør (Uttak til VM)
- Trevare og møbelsnekker (regional
konkurranse)
- Sømfag
- Grafisk design (NM og uttak til EM og VM)
- Kokk (uttak til EM og VM) (
- Servitør (uttak til EM og VM)
- Konditor (NM og uttak til VM)
- Baker (NM og uttak til VM)
- Sjømatfagene (Nordisk)
- Kjøttskjærer (Nordisk)
- Helsefagarbeider (NM og uttak til EM og VM)
- Barne- og ungdomsarbeider (NM)
- Hovslager (NM)
- Skogsoperatør

Yrkeskonkurransene vil i hovedsak være
Norgesmesterskap eller internasjonale konkurranser
(landskamp, nordisk mesterskap). Mange av bransjene
som står bak konkurransene vil bruke mesterskapet til
å ta ut deltakere til det norske Yrkeslandslaget, som
skal delta i EuroSkills 2010 (Yrkes-EM) i Portugal
(desember 2010) og/eller WorldSkills 2011 i London
(Yrkes-VM) (oktober 2011).
Yrkesmessen vil inneholde et mangfold av
demonstrasjoner og visninger av forskjellige fag under
de ulike utdanningsprogrammene. Her vil lokale skoler,
bedrifter og opplæringskontor vise frem viktige fag og
yrker for de besøkende. Det legges opp til at det skal
være mulig for de besøkende skoleelevene å prøve seg
i forskjellige yrker.

Oversikt over utdanningsprogrammene
som vil bli presentert:
Teknikk og industriell produksjon (TIP)
Elektro
Bygg og anlegg
Design og håndverk
Medier og kommunikasjon
Restaurant og matfag
Helse og sosialfag
Naturbruk
Service og samferdsel
Studiespesialisering
Idrettsfag
Musikk, drama og dans

Plassering av utdanningsprogrammene og yrkeskonkurransene i hallene blir klart i midten av mai.
Håndverksdagene på Maihaugen vil arrangeres samtidig med Yrkes-NM og være en del av arrangementet. På
Maihaugen vil det bli demonstrasjoner i en mengde håndverksfag. Her vil både utøvende håndverkere og lærlinger
være til stede, demonstrere sine fag og fortelle om yrket. Også her vil det bli muligheter for de besøkende å prøve
seg i yrker.
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Det er gratis inngang for alle til
arrangementet. Det er forventet et
besøkstall på 15.-20.000

Forberedende arbeid i skolene
Det er viktig at elevene som skal besøk Yrkes-NM
2010 er godt forberedt. Oppland fylkeskommune
arbeider med et eget opplegg for dette. Dette vil bli
sendt ut i slutten av mai til skolene. Det vil bl.a.
inneholde oppgaver som elevene kan jobbe med
både før, under og etter arrangementet.
Konktaktperson: Ragnhild Heggen, Oppland
fylkeskommune,
e-post: ragnhild.heggen@oppland.org
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Transport

Konferanser og seminarer

Det blir satt opp busstransport mellom
Olympiaparken, Vargstad videregående skole og
Maihaugen. Disse vil gå kontinuerlig alle tre
dagene.

Det er planlagt en rekke konferanser og seminarer til
Lillehammer under Yrkes-NM. Kunnskapsministeren
har lagt sin årlige utdanningskonferanse til Yrkes-NM i
dagene 20.-21. oktober. Besøk på messe- og
arenaområdet er lagt inn i konferanse-programmet.

Oppland fylkeskommune arbeider med å sette opp
en transport- og besøksplan for alle skolene i
regionen. Skolene vil få tilsendt nærmere
informasjon om dette i løpet av mai og vil bli bedt
om å melde seg på arrangementet. Besøkene blir
så fordelt utover de tre dagene.

En rekke andre organisasjoner har også lagt møter og
seminarer til Lillehammer, bl.a. vil flere av de faglige
rådene holde sine møter under arrangementet.

Kunnskapsminister
Kristin Halvorsen
inviterer til
utdanningskonferanse på
Lillehammer under
Yrkes-NM, og er også
invitert til Yrkes-NM.
(foto:Statsministerens
kontor)

Hoteller
Det er satt av en rekke hotellrom på Lillehammer til
konkurransedeltakere, dommere og
bransjeansvarlige. For å nyte godt av de rabatter
som er gitt må all bestilling gå igjennom
Olympiaparken ved Henriette Hagen Krekke,
e-post: henriette.hagen@olympiaparken.no
tlf.: 41916289.
Frist for bestilling av hotell: 1. juli 2010.

Utstillingsdel – Vis frem bedriften din!
Arrangørene vil selge utstillingsplass til aktuelle
utstillere under arrangementet.
Yrkes-NM er det største arrangementet i Innlandet
siden OL 1994. Her møtes ungdom og næringsliv; her
gis et bilde av ungdommens muligheter. Næringslivet
inviteres til å bruke denne arenaen til å synliggjøre
Innlandets muligheter og utfordringer. Presenter din
bedrift under Yrkes-NM! Ytterligere informasjon
med priser sendes ut i midten av mai.
Kontaktpersoner for Yrkes-NM 2010
WorldSkills Norway:
Elisabeth Lange
Mobil: 91558110
E-post: el@worldskills.no

Birkebeineren Hotel & Apartments er ett av flere
deltakerhoteller under Yrkes-NM 2010

Hotellbestilling for deltakere på kunnskapsministerens utdanningskonferanse må gjøres
gjennom Congress-Conference AS. Både
påmelding til konferansen og hotellbestilling kan
gjøres på deres nettsider fra 1. juni 2010:
www.congrex.no

Oppland fylkeskommune:
Ragnhild Heggen
Mobil: 99519487
E-post: ragnhild.heggen@oppland.org
Arnfinn Breiland
Mobil: 41682104
E-post: arnfinn.breiland@oppland.org
Olympiaparken:
Erik Fostervoll
Mobil: 97796110
E-post: erik.fostervoll@olympiaparken.no
Henriette Hagen Krekke (hotellbooking)
Mobil: 41916289
E-post: henriette.hagen@olympiaparken.no
Roar Olsen (teknisk utstyr)
Mobil: 91170733
E-post: roar.olsen@olympiaparken.no
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