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Informasjon om ArcticSkills 2018 i Tornio til deltakere, eksperter og gjester 
 
Vi har nå lagt Finnmarksmesterskapet bak oss og kan begynne å forberede oss til ArcticSkills den 17. 
og 18. april, og Skole-NM. Informasjon om Skole-NM vil bli sendt ut i eget skriv. Dette skrivet gjelder 
ArcticSkills, og her vil du finne informasjon om oppgaver, deltakelse, program, transport og 
overnatting. 
 
I løpet av februar – mars har vi hatt en rekke møter med arrangørene i Tornio og koordinatoren for 
den russiske delegasjonen i Murmansk. Forberedelsene går etter planen, og mange brikker faller på 
plass. Som dere vet skal årets ArcticSkills foregå på campus til Yrkesfaginstituttet Lappia i Tornio. 
Skolen omfatter avdelinger i Tornio, Kemi, Kittilä og Tervola, og er en stor skole med mange elever og 
linjer. Hele arrangementet med åpningsseremoni, premieutdeling, middager, konkurranser og fest 
finner sted på campus. Dere får derfor mulighet til å omgås hverandre og knytte vennskap, samtidig 
som dere kan følge litt med på hva de andre deltakerne holder på med. Husk at ArcticSkills ikke bare 
handler om konkurranser, men like mye om å dele kunnskap og bli venner med elever fra andre land. 
Det vil være flere tolker som kan hjelpe dere å kommunisere, og dere får også god anledning til å 
praktisere engelsk.  
 
Deltakelse 
Årets konkurranseprogram er utvidet til 15 fag. Vi deltar i 13 av dem, og dermed blir det flere 
deltakere enn i fjor. Finnmarkslaget er klart, og ser slik ut: 

 
FAG FINNMARKSMESTERE EKSPERTER SKOLE  

ANLEGGSMASKINFØRER Emil Lillevik Trond Dikkanen Kirkenes  

BILSKADE, LAKK OG 
KAROSSERI  

Natalie Jørgensen Olsen  
Andrea Hågensen Hjelm 

Bjørn Tore Andersen Kirkenes  

DESIGN OG DUODJI  Ina Màret Gaup Elle Marit Eira Kautokeino  

ELEKTRIKER INDIVID. Torbjørn Antonsen Gjermund Hansen Kirkenes  

FRISØR  Andrea S Halstensen Rimala Ellen Kristoffersen Kirkenes  

HELSEARBEIDER 
INDIVID. 

Malene Erke Johnskareng Anette Granlund 
Haukanes 

Kirkenes  

IKT-FAGET Karl-Ivar Rødberg 
Granshagen 

Runar Kofoed 
Arnulf Nilsen 

Vardø 
Alta 

 

KJØRETØY  Eirin Andersen Nødtvedt Kjell Malin Kirkenes  

KOKK Julia Synnøve Andersen Tor Erik Andreassen Kirkenes  

REINDRIFT Nils Olaf Eira Hætta 
Sara Biret Elle Bongo 

Karen Inga Kemi Kautokeino  

SVEISER  Gunn Tove Holmstedt Yngvar Kristoffersen Alta  

TØMRER Johannes Ærø Harry Marjavara Kirkenes  

RØRLEGGER Knut Martin Kivelæ Roger Konradsen Kirkenes  

 
IKT-service og bilskade, lakk og karosseri er nye fag på årets konkurranseprogram. IKT ser ut 
til å få deltakelse fra alle landene, mens bilskade vil bli et internt oppgjør mellom deltakere 
fra Kirkenes og Rovaniemi. Derfor har vi åpnet for at det deltar 2 fra hver skole. 
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Vi har ennå ikke helt oversikt over deltakelsen fra de andre landene, men arrangørene 
planlegger for 4 deltakere i alle fag. Deltakelsen fra Tornedalsskolan i Haparanda/ Sverige er 
ikke avklart ennå, annet enn i tømrer og IKT-faget. Vi håper fortsatt på en større delegasjon 
fra Haparanda. 
 
I tillegg til mange deltakere vil det komme nesten 1500 ungdomsskole-elever for å følge 
konkurransene og få yrkesveiledning. Dere må derfor være forberedt på et mye større 
publikumspress enn dere er vant til 
 
Oppgavene er klare 
Ekspertene fra Lappia har hatt ansvar for oppgavene i år. Dere finner dem på nettsidene til 
ArcticSkills http://arcticskills.com/  Der finner dere også vurderingskriteriene.  Det er viktig at 
du som deltaker begynner å trene på oppgaven sammen med veilederen din, slik at du kan 
møte opp godt forberedt og representere Finnmark på en god måte.  
 
Program for deltakere, eksperter og gjester 
Lappia har planlagt arrangementet over 2 dager, tirsdag 17. og onsdag 18. april. Det 
innebærer at vi må planlegge 2 dagers kjøretid i tillegg. Det innebærer start mandag 16.april 
og retur torsdag 19. april.  Under finner dere programmet fra arrangørene: 
 

 Monday 16th of April 

Time Events Notes 

19.00 -20.00 Supper for all teams and experts, board and 
leadership 

Restaurant Pikantti, Lappia 

 
Day 1. Tuesday 17th of April 

Time Events Notes 

9.00 - 11.30 Preparation ArcticSkills 2018 All teams (competitors and 
experts) 

11.30 - 12.30 Lunch Restaurant Pikantti 

13.00 - 15.00 Guided tour for competitors and experts By Lappia experts/students 

18.00 - 19.00 Opening ceremony Music House 

19.00 - 20.00 Dinner Restaurant Pikantti 

 
Day 2. Wednesday 18th of April 

Time Events Notes 

8.00  Competitors and experts arrive in the 
competition areas 

  

8.30 - 11.30 Competition   

11.30 - 12.30 Lunch Restaurant Pikantti 

12.30 - 14.30 Competition   

17.30 - 18.30 Prizing and closing ceremony Music House 

18.30 - 19.30 Banquet Restaurant Kisälli 

19.30 - 23.00 Evening party Music House 

http://arcticskills.com/
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Program for guests 
 
Day 1. Tuesday 17th of April 

Time Events Notes 

9.00 - 10.00 Board meeting, Signing of Agreement Meeting room "Valtuustosali" 

10.00 - 11.00 Miniseminar/Work Shop Meeting room "Valtuustosali" 

11.30 Lunch Restaurant Pikantti 

13.00 Presentation of Lappia Music House 

18.00 - 19.00 Opening ceremony Music House 

19.00 Dinner Restaurant Pikantti 

 
Day 2. Wednesday 18th of April 

Time Events Notes 

9.00 Sum up meeting Meeting room "Valtuustosali" 

10.00 Visiting competition arenas Guided by Lappia students 

12.00 - 13.00 Lunch Restaurant Pikantti 

13.00 - 14.30 Visiting competition arenas Guided by Lappia students 

17.30 - 18.30 Prizing and closing ceremony Music House 

18.30 - 19.30 Banquet Restaurant Kisälli 

19.30 - 23.00 Evening party Music House 

 
Transport med buss 
Som nevnt går det med to hele reisedager for deltakere, eksperter og gjester som velger å 
reise med oppsatt buss fra Kirkenes. Det betyr avreise fra Kirkenes videregående skole kl. 
07:30 på mandag 16. april med ankomst Park hotell i Tornio ca. kl. 18 finsk tid. Retur torsdag 
19.april kl. 08:00, beregnet ankomst Kirkenes vgs. ca. kl. 18. norsk tid. 
 
Vi har bestilt en buss med plass til 55 personer til deltakere og eksperter fra Vardø og 
Kirkenes. Det vil være plass til gjester som ønsker å reise fra Kirkenes, og som har anledning 
til å følge de oppsatte reisetidene. Skolen setter også opp en minibuss, som i all hovedsak 
blir disponert av Kirkenes vgs. 
 
Deltakerne fra Alta og Kautokeino kjører egne biler. 
 
Det går fly 
For gjester som ønsker å komme til Tornio via Luleå med fly, er det laget et forslag til 
reisemåte dere kan benytte: 
17/4 OSLO – LULEÅ med Norwegian kl. 11:30 - 13:30 
19/4 LULEÅ – OSLO med Norwegian kl. 11:05 - 20:50 
Pris flyreise t/r pr. 25. januar kr. 2 108,-  
 
Prisene hentet fra www.momondo.no 29. januar 2018: 
 
Leiebil fra LULEÅ Airport fra 17/4 kl. 14:00 – 19/4 kl. 10:00 

http://www.momondo.no/
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Medium bil; mellom kr. 1 400,- / kr. 1 800,- 
Reisestrekning med leiebil  
Luleå – Torneå     135 km/ 1 t 42 min 
Hotellutgifter Stadshotellet Haparanda ca. kr. 1 300,-/natt enkeltrom 
 
Alternativt kan dere reise til Kirkenes og følge felles transport til Tornio t/t. Mellom 8- 10 
timer hver vei. 
 
Innkvartering og mat 
Det er reservert rom på Park hotell i Tornio for norske og russiske deltakere og eksperter. 
Ekspertene blir innkvartert i enkeltrom, deltakerne i trippelrom. Slik det ser ut nå, vil det 
også være plass for eventuelle andre elevgrupper i trippelrom. På grunn av hotellkapasiteten 
er noen i den norske delegasjonen forlagt til Stadshotellet i Haparanda, og det er også 
reservert rom for gjester der.  
 
Park hotell ligger i gangavstand fra Lappia, men skulle det bli nødvendig med busstransport, 
kan vi disponere bussen under konkurransedagene. Haparanda med IKEA ligger også i 
gangavstand fra hotellet. 
 
Dere får frokost på hotellet, men alle andre måltider blir servert på restaurantene på Lappia. 
Oversikt over måltider og restauranter finner dere i programmet. 
 
Forsikring 
Alle elever og lærere som reiser på ekskursjoner og andre reiser er omfattet av Finnmark 
fylkeskommunes forsikringsordninger. Hvis det skulle bli aktuelt å benytte den, vil dere få 
hjelp av reiselederne. 
 
Reiseledere 
Deltakerne reiser sammen med lærere som vil hjelpe dere i de fleste tilfeller, men følgende 
personer har et særlig ansvar for å lede delegasjonen: 
 
Fra Kirkenes, avdelingsleder Trond Sneve 
Fra Vardø, IKT-lærer Runar Kofoed 
Fra Alta, IKT- lærer Arnulf Nielsen 
Fra Kautokeino, assisterende rektor Sara Ellen Anne Eira 
 
Reiseleder på bussen fra Kirkenes er Lillian Stokvold fra Tverrfaglig opplæringskontor i Øst-
Finnmark. 
 
Vi representerer Finnmark fylkeskommune!  

Husk at dere skal representere skolene og Finnmark fylkeskommune på en verdig måte. Vi er 
et lag som støtter og heier på hverandre. Bruk vesten til Finnmarkslaget på 
åpningsseremonien og premieutdelinga! 
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Hvis du trenger mer informasjon? 
For mer utfyllende informasjon og påmelding kan dere henvende dere til:  
 
Robert H Flatli: robert.flatli2@ffk.no Mobil: + 47 416 76322   
Trond Hansen: trond_hansen@ffk.no Mobil: +47 917 75061 
Joakim Pettersen: joakim.pettersen@ffk.no Mobil +47 913 09650 
Svein Tore Jakobsen: svein.tore.jakobsen@ffk.no Mobil +47 416 11825 
 

 

Takk til sponsorene   
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