


I mars 2015 ble det inngått en avtale mellom regionale skolemyndigheter i 
Russland, Finland og Norge om å inngå et samarbeid for å arrangere 

Arctic Skills, konkurranse i ulike yrkesfag  i Barentsregionen



• Arctic Skills er en konkurranse i yrkesfagene mellom 
yrkesfagutdanningene i Lappland, Murmansk oblast’ Norrbottens län
og Finnmark fylke etter mønster av og i samarbeid med WorldSkills
Norway. 

• Folk til folk samarbeidet er også en viktig del av satsningsområdet i 
Barentsregionen. AS er et svært viktig bidrag i så måte.



Prosjekteier og prosjektledelse
Kirkenes videregående skole 

Arctic Skills general assembly) 



 FFK utvikler konkurransen i yrkesfagprogrammene i Finnmark i samarbeid med de 
videregående skole som en årlig fylkeskonkurranse. I 2019 er det  Alta videregående skole
som skal arrangere Finnmarksmesterskapet. Innreise onsdag  13.2 og konkurranser 
torsdag 14. februar.  

 Arctic Skills  konkurransen skal gå på rundgang mellom landene fra år til år. 
Kirkenes 2016, Murmansk 2017, Tornio 2018,  Kirkenes i april 2019. Det er et ønske at 
konkurransen i 2020 går i Sverige.

 I 2017 og i 2018 er konkurransen finansiert av Barents-sekretariatet, Kolarctic midler og 
Nordkalottrådet Det søkes om videre finansiering av Arctic Skills i 2019 fra de samme 
bidragsyterne. I tillegg så er Finnmark fylkeskommune inne med en betydelig 
egenfinansiering.  

 Deltakerlandene finansier selv sin deltagelse i AS, herunder forberedelser, reise og 
opphold.



Mange nettverk av faglærere fra skolene i landene som samhandler  

 Ca. 40 til 45 eksperter/fagpersoner. Møtes 1 til 2 ganger i året

 Lager oppgaver og vurderingskriterier ut fra nasjonale 

læreplaner

 Dømmer i konkurransene

 Utvikler felles faglig forståelse og yrkesstandarder

 Utvikler vennskap og kollegialt fellesskap, som kan brukes til 

videre samarbeid



 Arctic Skills og skolekonkurranser gir økt søkning til 
yrkesfagene, flere gjennomfører løpet og det blir flere 
lærekontrakter.

 Et kontinuerlig og godt samarbeid mellom skoler og 
næringsliv er viktig for en god fag- og yrkesopplæring. 

 Skoler/elever og bedrifter blir bedre kjent med hverandre, 
dette gir økte muligheter for utplassering og læreplass. 

 Konkurranser blir en naturlig del av skolehverdagen innenfor 
kompetansemålene i læreplanen.

 Elevene    

Mål med skolekonkurranse som metode 



 Det gir økt forståelse, interesse og læring for faget de skal 
utdanne seg innenfor.  

 Elevene konsentrerer seg bedre fordi de ser mål og mening i 
undervisningen.  

 Metoden kan motivere flere til aktiv deltakelse i faget. 

 Metoden gir økt mestring og derved bedre selvbilde.

 Elevene må samarbeide. Det styrker klassemiljøet. 

 Bedre relasjoner mellom lærer – elev. 

 Gir elevene en mulighet til å markedsføre seg overfor bedrift.

 Elevene liker arbeidsmetoden. Gleden av å lære blir større. 

 Mon tro om ikke elevene mener akkurat det samme

Hva sier lærere som har brukt metoden i  undervisningen 

på Vg2?  



Mellom 20 og 25 videregående skoler deltar i Arctic Skills. Nesten 1000 

elever deltar i ulike kvalifikasjoner i de ulike landene. I 2019 vil 64 av dem 

gå til Arctic Skills finalen.



Språk i 

ArcticSkills

Engelsk

RussiskFinsk

Samisk Svensk 

Norsk



15 yrker
Frisør

Bilmekaniker
Billakk
Sveiser

Rørlegger
Elektriker

Tømrer
Kokk

Servitør
Duodji

Anleggsmaskinfører
IT-service-arbeider

Reingjeter
Maler

Helsefag

Nye fag? turisme og 
entreprenørskap i 2020?  



 Fra reise til oppmøte – 1.dag
 Konkurranse forberedelser
 Høytidelig åpningsseremoni - presentasjoner
 Gjennomføring av konkurransene 
 Kåring av vinnere
 Avslutningsseremoni med premie utdeling
 Sosialt arrangement for elever og også reisefølget( usikkert når ? 

– før konkurransen eller etter)
 Avreise 3.dag ( med forbehold om at AS er over to dager i 2019). 
 Ulike møteaktiviteter i styre samt møte med næringsliv, nettverk 

osv.  

Litt om selve ArcticSkills
konkurransen  



The future
supporters

Murmansk Oblast

Lappi

EuroSkills 2019

Norrbottens län

NordlandTroms


