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Kunnskapsministeren deler ut medaljene! 
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil besøke Yrkes-NM 
2010 og vil dele ut medaljene under avslutnings-
seremonien torsdag 21. oktober. Avslutningsseremonien 
avslutter både Yrkes-NM 2010 og Kunnskapsministerens  
Landskonferanse. 
 

Kunnskapsministerens landskonferanse 2010 
Kunnskapsministerens Landskonferanse  arrangeres i 
dagene 20.- 21. oktober på Radisson Blu Lillehammer 
Hotel.  Konferansen har fått tittelen ”Praktisk Talt” og 
handler om kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. 
Konferansen har to hovedtemaer: 
Del 1 retter fokus mot arbeidslivets behov og krav til 
fagarbeideren, del 2 tar for seg samarbeidet mellom skole 
og arbeidsliv. Konferansen henvender seg til: 

 Ledere i grunn- og videregående opplæring 

 Kommunale og fylkeskommunale ledere 

 Lærere og instruktører i skoler og bedrifter 

 Representanter fra arbeidsliv og ulike 

organisasjoner 

Dere finner program og informasjon om påmelding på 
www.udir.no 
  

Olympiaparken ”spisser formen” 
Olympiaparken er svært fornøyde med at de er valgt som 
hovedleverandør til Yrkes-NM 2010. Yrkes-NM 2010 er 
det største arrangementet i regionen siden OL i 1994. 
Dette skaper selvsagt stor entusiasme og stå-på humør 
hos de involverte. Målet er at Olympiaparken sammen 
med WorldSkills Norway og Oppland fylkeskommune skal 
levere det beste Yrkes-NM noen sinne, et mål vi 
ansvarlige selvsagt deler. 
 
Olympiaparken er stolte av sine anlegg og vil at alle 
involverte på Lillehammer skal være topp skjerpet på 
oppdraget. Dette betyr at de bl.a. før Yrkes-NM 2010 
kjører alle innenfor reiselivsbransjen gjennom et program 
som skal gjøre dem best mulig forberedt. Det å gi 
besøkende gode opplevelser og god service vil være et 
fokusområde.  Representanter fra Olympiaparken jobbet 
på den norske standen under WorldSkills Calgary i fjor, og 
fikk da mange gode tips og ideer. De var meget imponerte 
over arrangementet som helhet, og spesielt imponerende 
synes de det var at ”alle” i Calgary kjente til 
arrangementet.  Dette tenker de også må være et mål for 
Lillehammer og omegne under Yrkes-NM 2010. 
Kontaktperson i Olympiaparken: Erik Fostervoll, 
997796110. 
  
 

Arealfordeling 

Arbeidet med å plassere de forskjellige utdannings-
programmene og yrkeskonkurransene i Olympiaparken er 
nå endelig ferdig. De ansvarlige har blitt informert om 
hvor de skal være.  Arealtegningene kan lastes ned fra 
www.yrkes-nm.no 

Politikere slår et slag for Yrkes-NM! 

De ansvarlige for Yrkes-NM 2010 møtte nylig flere 
sentrale politikere under Mjøskonferansen 2010.  
Både fylkesmann i Hedmark, Sylvia Brustad, 
stortingsrepresentant og medlem i utdanningskomiteen 
på Stortinget Anne Tingelstad Wøien (Sp) og 
stortingsrepresentant Torstein Rudihagen (Ap) var enige 
om at Yrkes-NM er viktig, spesielt i forhold til å koble 
næringsliv og skole. Dessuten mente de det var riktig å 
fremme en vinnerkultur også innen utdanning og skole, 
ikke bare innen idrett og næringsliv. 
 

Foto: Bjørn-Frode Løvlund, Hamar Arbeiderblad 

NSB gir rabatt på reiser til Yrkes-NM 2010 

Det er inngått avtale med NSB om rabatt på togreiser til 
Lillehammer under Yrkes-NM 2010. Ta kontakt med NSB 
Gruppereiser via telefon: 815 00 888, hurtigtast 3. 
(Saksnummer er 74329 – Yrkes-NM på Lillehammer). Se 
mer info på www.yrkes-nm.no  
 

Ungdom på vei til Yrkes-NM 
NM for elektriker- og telekommunikasjonsfagene er 
nettopp gjennomført under ELIADEN på Lillestrøm. Det 
deltok 6 deltakere i elektrikerfaget og 4 deltakere i 
telekommunikasjonsfaget.  
 
Vinnerne i begge klassene skal kjempe mot de svenske 
mestrene under Yrkes-NM på Lillehammer. 

 

http://www.udir.no/
http://www.yrkes-nm.no/
http://www.yrkes-nm.no/
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Etter 4 hektiske konkurranse dager og ca. 18 timers hardt 
arbeid kunne endelig vinnerne kåres. 
Som vanlig ble dette et uhyre jevnt oppgjør hvor 
dommerne fikk en krevende oppgave med til slutt å 
utrope vinnerne. 
 
NM deltakerne i begge klasser holdt dette året et meget 
høyt faglig nivå. Dommeren utalte etter konkurransen at 
dette var noe av det beste de har sett siden 2002.  
 
Resultater: 
Elektrikerfaget 

1. Bernt Erlend Fridell (20), YIT AS, Avd. Øvre Årdal, 
Sogn og Fjordane 

2. Andreas Eriksen (21), PK service AS, Sør 
Trøndelag 

3. Simon Bjørkevoll (20), Vik Elektro AS, Møre og 
Romsdal 
 

 
Glade vinnere i elektrofagene. Foto: John Petter Reinertsen 
 

Telekomfaget 
1. Fredrik Gundersen (19), YIT AS, Bryn Service, Oslo 
2. Thomas Løvseth (20), Da-Tel AS, Sør Trøndelag 
3. Magnus Gjeldseth (20), VintervollAS, Sør 

Trøndelag 
 
Begge vinnerne er også kvalifisert for deltakelse til World 
Skills Competition i London i 2011. Det blir spennende og 
følge begge to i sine forberedelser frem til denne store 
begivenheten. 
 
Hoveddommer i NM for elektrikerfaget var Ronny Hansen 
og i NM for telekommunikasjonsfaget var Anita Wang 
hoveddommer. Begge er rutinerte WorldSkills eksperter. 
(Ref.: Svein Harald Larsen, Norsk Teknologi) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jente stakk av med seier i anleggsmaskiner! 
 

Ronja Pedersen, Kirkenes ble nordnorsk mester i 
maskinkjøring for lærlinger. Hun er lærling hos firma 
Oscar Sundquist AS, Kirkenes.   
  
6 lærlinger konkurrerte i helga om tittelen – ”beste 
maskinførerlærling i Nord-Norge”. Opplæringskontorene 
for anleggs- og bergverksfaget (OKAB) i Nord-Norge 
arrangerte finalen for sine lærlinger. Finalen gikk i 
Tromsø lørdag 19. juni i forbindelse med nordnorsk 
bygg- og anleggsmesse.  

 
Fra venstre: Dan Jøran Munkli, Lars Koskinen, Lars H. Mogaard, 
Robin Iversen, Ronja Pedersen og Thomas B. Pedersen 

  
Det ble konkurrert med hjullaster og gravemaskin. Med 
hjullasteren ble finalistene testet i bl.a. skifte av 
grusskuffel til pallegaffel, samt presisjonskjøring langs en 
merket løype. Kjøringen foregikk på tid og det ble gitt 
trekk hvis maskinen berørte kjeglene som markerte 
løypa. Med gravemaskin ble det gravd grøft ned til en 
bestemt dybde. Gravingen foregikk på tid og det ble 
trekk for avvik fra definert dybde og uslett grøftebunn.  
 
For å komme til finalen har det vært gjennomført 
kvalifisering i alle fylkene i Nord-Norge. De to beste fra 
hvert fylke gikk til finalen.   
 
Finalen ble gjennomført i samarbeid med maskin-
importør Hesselberg Maskin AS, Oslo. Vinneren får tur til 
deres fabrikk i Tyskland. Landslinjene for Vg2 
Anleggsteknikk hadde ansvaret for den praktiske 
gjennomføringen. En stor takk til disse.  
 
Finalen i Tromsø var også kvalifisering til i NM-finale for 
maskinførerlærlinger på Lillehammer 19. – 21. oktober. 
Følgende kvalifiserte seg til NM-finalen.  Ronja Pedersen 
firma Oscar Sundquist AS, Lars H. Mogaard fra firma 
Mogaard Maskin og Transport AS og Dan Jøran Munkli 
fra firma Elvenes Transport og Maskin AS. 
 
Vi ser frem til å møte deltakerne under Yrkes-NM 2010 
på Lillehammer. 
(Ref. OKAB/MEF) 

 
 

Informasjonsmøte for de ansvarlige for 
konkurransene og yrkesmessedelen holdes  
2. september kl. 1130 i Håkonshall. Hold av 
dagen. 
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Nordisk mesterskap i anleggsgartnerfaget 
Det blir arrangert nordisk mesterskap i anleggs-
gartnerfaget under Yrkes-NM 2010. Det er Senter for 
Opplæring i anleggsgartnerfaget som står bak, og som 
nylig har meldt inn dette. De er plassert i Håkons Hall. 

 

Konkurransen er en lagkonkurranse med to deltakere på 
hvert lag. Det er artig å betrakte konkurransen, de starter 
med hauger med sand, stein og planter, og etter 2-3 
dager vokser det frem flotte hageanlegg. Dette er et 
kreativt fag, hvor både godt håndlag og nøyaktighet 
kreves. Kom og se! 

NM-Avis 

WorldSkills Norway vil utgi en egen temaavis i forbindelse 
med Yrkes-NM 2010. Den vil ha fokus på fag- og 
yrkesopplæring og dyktige ungdommer. Hensikten er å 
gjøre det kjent hvor viktig det er for Norge å ha dyktige 
fagutøvere, og hvordan næringslivet og myndighetene 
jobber sammen for å fremme kvalitet og motivasjon i fag- 
og yrkesopplæringen.  Vi vil bl.a. peke på at 
yrkeskonkurranser - også for elever – er med på å øke 
interessen og kvaliteten i opplæringen. Flinke 
konkurranseelever drar de mindre flinke med seg, det 
skapes lagfølelse og trygghet. Vi vil også peke på de 
mange etter/videreutdanningsmulighetene og 
karrieremulighetene som finnes for ungdom med fag-
/svennebrev. 

Avisen kommer som vedlegg til Aftenposten, 
Gudbrandsdølen Dagningen, Oppland Arbeiderblad, 
Hadeland, Glåmdalen og Hamar Arbeiderblad i uken før 
Yrkes-NM.  Opplag ca. 350.000.  Ønsker dere å 
annonsere, ta kontakt med Reza Shojaei, Value 
Publishing, tlf.: 48128909, e-post: 
reza@valuepublishing.com  (men det er først til 
møllla….!) 

 

 

 

Transportplan for elever 

Oppland fylkeskommune og Opplandstrafikk jobber 
videre med en optimal transportplan for alle elevene i 
fylket som skal besøke arrangementet.  Dette er et stort 
og komplisert arbeid, men de ansvarlige regner med å ha 
dette klart like etter skolestart. De enkelte skoler og 
kommuner vil få informasjon om planen så snart denne 
er klar. 
 

Dommer Hans Rinde gleder seg! 
Hans Rinde er tidligere deltaker på det norske 
Yrkeslandslaget. I 2003 var han med i Yrkes-VM i Sveits.  
 

 
 
Han deltok i mekatronikk (automatisering) og dro hjem 
en fin medalje for utmerket arbeid. Siden den gang har 
han ferdiggjordt sin fagutdanning, han har tatt 
videreutdanning til ingeniør og jobber i dag i firmaet 
National Oil Varco. Han har siden 2008 også vært ekspert 
(dommer) på det norske landslaget. Bl.a. var han 
dommer under Yrkes-EM i Rotterdam i 2008 og under 
Yrkes-VM i Calgary i fjor. Han skal under Yrkes-NM være 
dommer i automatiseringskonkurransen, som både er 
NM og uttak til EM og VM. Han uttaler: 
”Å være dommer i automatiseringsfagene er utrolig 
spennende og utfordrende. Som tidligere deltager i NM 
og WorldSkills (VM) har jeg fått en utrolig start på 
karrieren og det har vært veldig morsomt å være med å 
konkurrere. Som automatiker har man et enormt fagfelt 
å utfolde seg i.  
 
Viktigheten av å være synlig og gjøre faget mer kjent er 
nødvendig for rekrutteringen. Å arrangere lokale og 
nasjonale konkurranser er en flott måte å fremme faget 
på, samt at man bidrar til engasjement og øker 
kvaliteten”, sier Hans.  
 
I automasjonsfaget har det vært arrangert tre 
regionsmesterskap hvor av vinnerne går til NM på 
Lillehammer. Frem mot NM har deltagerne muligheten til 
å trene og forberede seg så godt de kan. Jeg gleder meg 
til fire spennende og utfordrende dager på Lillehammer. 
 
 

Utstillere under Yrkes-NM 2010 
Det begynner å fylles opp med utstillere (bedrifter, 
opplæringskontor og organisasjoner) i Olympiaparken. 
Det er ennå noen plasser ledig. Benytt anledningen til 
å profilere din bedrift, ditt fag, din organisasjon 
overfor ungdom og foresatte. Ta kontakt med Arnfinn 
Breiland, e-post: arnfinn.breiland@oppland.org , 
for  ytterligere informasjon og påmelding.  
Pris pr. m2 er kr. 700. 

 
 

Frist for å melde inn navn på 
konkurransedeltakere og dommere til Yrkes-
NM 2010 er 15. september.  Sjekk 
www.yrkes-nm.no  

mailto:reza@valuepublishing.com
mailto:arnfinn.breiland@oppland.org
http://www.yrkes-nm.no/

