
WorldSkills Norway har som formål å fremme fag- og yrkesopplæringen i 
Norge, både kvalitetsmessig og statusmessig. Et viktig virkemiddel i denne 
sammenheng er yrkes-konkurranser. Konkurranser øker motivasjonen hos 
de unge, samtidig gir det økt læring. Dette er tilbakemeldinger som de unge 
selv gir i forbindelse med yrkeskonkurranser. WorldSkills Norway ønsker 
derfor at yrkeskonkurranser i større grad kommer på timeplanen i skolen, og 
på sikt blir en naturlig metode i undervisningen.

Hvorfor skolekonkurranser?
Vi mener at skolekonkurranser gir mange positive effekter:
•Økt oppmerksomhet og fokus på yrkesfag
•Økt motivasjon hos både elev og lærer og reduksjon av frafall
•Økt kvalitet gjennom trening og forberedelser til konkurransene
•Økt forståelse og aksept for at ”det er lov å være god”
•Skjerping av alle involverte (skoleledelse, lærere, elever, opplæringskontor)
•Økt samhandling mellom skoler og bedrifter/virksomheter i lokalmiljøet
•Positiv omdømmebygging av fag og skoler
•Viktig at elevene får erfaring i å konkurrere, noe som de vil trenge i 
arbeidslivet og ellers i livet

•Noen er allerede i gang
Det er allerede flere skoler og fag som er i gang med skolekonkurranser. 
Innen sveisefaget arrangeres det i år for 5. året på råd skolekonkurranser 
mellom fem fylker (Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold og Oppland), både 
på Vg1- og Vg2-nivå. Konkurransene skjer i tre trinn; Trinn 1:lokal skole-
konkurranse med uttak av den/de som skal gå videre, Trinn 2: 
fylkesmesterskap. I fylkesmesterskapet møtes de beste fra skolene i fylket, 
Trinn 3: Regionkonkurranse, hvor de beste fra fylkesmesterskapene møtes.

Både fylkes- og regionkonkurransene arrangeres på omgang av de 
forskjellige skolene som deltar.

Konkurransene i sveisefaget har vært svært vellykket og ført til stor 
mediedekning lokalt, og dermed stor oppmerksomhet omkring faget og det å 
være dyktig. Opplæringskontorene i faget i de fem fylkene er sterkt 
involverte og bistår skolene, bl.a. med oppgaver, praktisk gjennomføring, 
bedømming og premiering.

Skolekonkurranser øker motivasjon og kvalitet
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Innen helsefag ble det for første gang arrangert skolekonkurranse i 2006. 
Dette førte til deltakelse i Yrkes-NM i 2006, samt deltakelse i WorldSkills 
(Yrkes-VM) i Japan 2007. Også i dette faget er det tre nivåer på 
konkurransene; lokal skolekonkurranse, fylkesmesterskap og 
norgesmesterskap. Høsten 2008 var så og si alle fylkene representert 
under Yrkes-NM i Stavanger i helsefagarbeiderfaget og i barne- og 
omsorgsarbeiderfaget.

Også innen møbelsnekkerfaget, automatiseringsfag og mediegrafikerfaget 
har det vært arrangert  skolekonkurranser (Vg2-nivå). Våren 2009 ble det 
eksempelvis holdt Østlandsmesterskap i møbelsnekkerfaget med 14 
deltakere på Rud videregående skole.

Om oppgavene
Oppgavene som gis i skolekonkurransene må være knyttet til læreplanens 
mål i det aktuelle faget. De kan lages lokalt på skolen eller i samarbeid 
med andre skoler og/eller lokalt opplæringskontor. Det er viktig at det 
også lages vurderingskriterier til oppgavene, slik at det for både elever og 
dommere er en felles forståelse av hva som vektlegges.

Look to Finland!
Finland har allerede i mange år hatt et etablert system for 
skolekonkurranser, både på ungdomsskolenivå og på videregående nivå. 
Hvert år arrangeres deres nasjonale mesterskap forskjellige steder i 
Finland. De enkelte regioner/skoler søker om å få lov til å være arrangør 
av det finske mesterskapet. Det er stor interesse for å få være arrangør. 
Finnene hevder at skolekonkurransene har bidratt til å løfte 
yrkesutdanningen i Finland. 

Hva skjer fremover?
• Yrkes-NM 2010, arrangeres på Lillehammer (Olympiaparken) i dagene 
19.-21. oktober. Det planlegges konkurranser i 20 – 30 fag. 
Mer info legges ut på www.worldskills.no

• EuroSkills 2010 (Yrkes-EM), arrangeres i Lisboa i Portugal i november 
2010. Norges lag tas ut våren og høsten  2010.
Sjekk:  www.euroskills2010.pt/ og http://www.euroskills.info/

•WorldSkills London 2011, arrangeres i London i dagene 5.-8. oktober 
2011.  Norges lag tas ut høsten 2010/våren 2011. 
Sjekk: http://www.worldskillslondon2011.com/
Og  www.woldskills.org
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