
WORLDSKILLS NORWAY

Om yrkeskonkurranser som metode og virkemiddel

- Yrkes-NM - Yrkes-EM  -Yrkes-VM – Skole-NM



WORLDSKILLS NORWAY
• Stiftet i 1990
• Del av en global bevegelse for å fremme yrkesfaglig utdanning; 

WorldSkills International, som har 75 medlemsland fra alle verdensdeler, 
stadig flere melder seg inn 

• Bak den norske organisasjonen står NHO, LO, Utdanningsdirektoratet, KS, 
YS, Utdanningsforbundet, Virke, Spekter, landsforeninger i NHO, 
fagforbund i LO, alle fylkeskommunene i landet, samt opplæringskontor 
og skoler, totalt 50 medlemmer

• Mer enn 25 års erfaring med yrkeskonkurranser
• Siden 1990 har over 300 ungdommer deltatt på det norske 

Yrkeslandslaget og mange tusen har deltatt i lokale og nasjonale 
mesterskap



MANDAT OG OPPDRAG  

• Yrkes-NM for lærlinger og unge fagarbeidere

• Organisere det norske Yrkeslandslaget

• Yrkes-EM (for lærlinger og unge fagarbeidere)

• Yrkes-VM (for lærlinger og unge fagarbeidere)

• Skole-NM (for yrkesfagelever i videregående skole)

• Ansvar for å organisere kampanjeåret Yrkesfagenes år 2018 i samarbeid med 
organisasjonene, oppdraget er gitt av Kunnskapsdepartementet

Sjekk: www.yrkesfag.no for mer informasjon og følg oss i sosiale medier, bruk #yrkesfag

http://www.yrkesfag.no/


FORMÅL

• WorldSkills Norway har som formål å fremme fag- og 
yrkesopplæringen i Norge

Et virkemiddel i denne sammenheng er yrkeskonkurranser

Skolekonkurranser en metode en velger for undervisning 

(+ og alt det som «følger med»)



SKOLE-NM

• Norgesmesterskap for elever i videregående skole (Vg2)

• Første gang arrangert i april 2017

• Skole-NM 2018 i april med 320 elever fra alle fylkene i landet, 
deltakerne er tatt ut gjennom lokale og fylkesvise uttak

• 27 yrkesfag (hvorav snekker og tømrer) var i år på programmet. 

• Både lærere og elever er svært positive til metoden

• Regjeringen støtter arrangementet og var representert under årets 
arrangement



SKOLE-NM 2019 – NY REKORD

• 32 yrkesfag, hvorav 5 nye fag

• Arrangeres i 7 fylker

• Anslått deltakelse fra over 350 deltakere fra alle fylkene

• Deltakerne tas ut gjennom lokale skolemesterskap og 
fylkesmesterskap

• Mange videregående skoler over hele landet er involvert i både å 
være arrangør og å sende deltakere

• Flere tusen elever deltar i uttakene og interessen er økende



• Mye medieomtale av 
skolemesterskapene, ca. 
400 presseoppslag i 
perioden 1. januar til 1. mai

– Det er kjekt å være lærer for en norgesmester, 
det kan bety ganske mye for faget og linja her. Det 
var veldig lærerikt å være med på dette. - --- Det 
høyner omdømmet for yrkesfagene. Og 
omdømmet for skolen, det er klart at når vi 
utdanner norgesmestere her må vi bruke dette for 
det det er verdt. 



• Skole-NM 2018 var en stor suksess og 
nå spør «alle» når neste Skole-NM 
arrangeres

• Vi satser på Skole-NM 2019 i april 
neste år

Læreren hans, Tor Arild Malin, Borgund vgs. er storfornøyd: 
– Det var små marginer i toppen, og det var høg kvalitet. – Og 
jeg har vært lærer siden 1994 og har sett litt forskjellig.  
Så forteller læreren:  
– På en måte har hele klassen vært med på dette. 
Når John Henrik har øvd seg, har andre fra klassen passa på.  
Og John Henrik bekrefter at de andre i 
klassen har støtta og hjulpet undervegs. 





Noen erfaringer i Akershus



Erfaringer i Akershus

«+alt det som følger med»

Arena for fylkesmesterskap, hvor og hvem

Arbeidsmøte på tvers av fylket mellom skolene

Oppgavediskusjon

Vurderingsdiskusjoner

Fagdag og møte mellom kollega og bransjer på tvers



Informasjon, påmelding, fylkesmesteroppgave og 
program for fylkesmesterskapene legges ut etter 
hvert som det er klart

• http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/akershusoppl
eringen/yrkesfagloftet/skolekonkurranser/skole-nm/

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/akershusoppleringen/yrkesfagloftet/skolekonkurranser/skole-nm/


Mer informasjon finnes på:

www.worldskills.no

www.worldskills.org

www.euroskills2018.com

Aktuelle filmglimt:
Yrkes-VM
Yrkes-NM
Skole-NM

Takk for oppmerksomheten

http://www.worldskills.no/
http://www.worldskills.org/
http://www.euroskills2018.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Rz0E0vyvtjM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S8hZxqXHCaw
http://skolenm2017.trippelm.tv/embed.html



