
 
 

                                      
   

 

Velkommen til ArcticSkills 2019 i Kirkenes! 

 

Vi har med dette gleden av å ønske dere alle velkommen til yrkesfagkonkurransen ArcticSkills som i år 
arrangeres av Kirkenes videregående skole 8. og 9. april.  

ArcticSkills er en konkurranse i yrkesfag mellom videregående skoler fra fylkene Murmansk, Lappland, 
Norrbotten og Finnmark. Konkurranseformen er tuftet på WorldSkills konseptet. 

 Vi ønsker å gjøre arrangementet til et møtested for alle som vil bidra til å utvikle yrkesfagene i 
nordområdene, og inviterer derfor sponsorer, politikere, skolefolk, næringsliv og representanter fra ulike 
utdanningsinstitusjoner til å overvære konkurransen, seremoniene og den årlige work-shopen. 
Arrangementet er også en utmerket anledning til å få karriereveiledning. 

Konkurransen gikk av stabelen første gang i Kirkenes den 10. - 12. mai 2016. 
Konkurransen går på rundgang årlig mellom landene. I 2017 var arrangementet lagt til Murmansk i 
Russland, i 2018 i Tornio i Finland. I år er vi tilbake i Kirkenes før vi til neste år med stor sannsynlighet ender 
opp i Övertorneå i Sverige 

Etter kvalifiseringsrunder i deltakerregionene skal nå de beste yrkesutøverne fra yrkesutdanningene i 
Barentsregionen skal kåres.  
 
Arrangementet/konkurransen viser yrkenes egenart og hvilken betydning de har i samfunnet. 
Deltakerfylkene har også et felles mål om at konkurransen skal bidra til å øke rekrutteringen til yrkesfagene 
og heve kvaliteten i undervisninga. Derfor er samarbeid med bransjer, bedrifter og organisasjoner som er 
avhengig av god kvalitet i yrkesutdanningen, av stor betydning.  



 
 

                                      
   

Konkurransen er også et møtested for skoleelever, lærere, bransjefolk og skolemyndigheter fra 4 land, og 
byr på gode muligheter for nettverksbygging og vennskapelige forbindelser. 

Vi opplevde stor samarbeidsvilje og interesse fra dere under fjorårets arrangement i Tornio, og ønsker 
derfor å invitere dere til årets begivenhet i Kirkenes. 

Fag som er med 

Konkurransefagene vil variere noe fra år til år på grunn av arrangørlandets fagtilbud og læreplaner. I år er 
konkurranseprogrammet utvidet og omfatter følgende 16 fag: 

Frisør, sveiser, tømrer, kokk, servitør, helsefagarbeider, elektriker, bilmekaniker/lette kjøretøy,  
bilskade-/lakk, IT-service, rørlegger, Duodji, reindriftsfaget, anleggsmaskinfører, malerfaget og reiseliv.

 
 Program  

Mandag 8.april  

1200-1600  Ankomst fra Russland, Finland og 
Sverige 
Tidlig innsjekk på Thon Hotel 

 

1700-1900  Besøk på konkurransearenaene Kirkenes videregående skole 

1730-1900 ArcticSkills workshop Scandic Hotel 

1915- Sen innsjekk på Thon Hotel  
Thon Hotel 2000 Åpningsseremoni og middag 

Tirsdag 9. april  

0800 Ankomst på konkurransearenaen Kirkenes videregående skole 

0830 Konkurransene starter 

0830 -1030 ArcticSkills workshop, del 2 

1130-1230 Lunch 

1600 Konkurransene avsluttes 

1800-2000 Premieutdeling, avslutningsseremoni 
og middag 

Thon Hotel 

Onsdag 10. april  

0800- Retur  

 
Workshop 
Også i år arrangerer vi en workshop hvor vi ønsker å sette søkelys på yrkesfagene i nordområdene. Vi 
planlegger et utvekslingsprogram for at deltakere og eksperter i ArcticSkills skal få større kunnskaper om 
nordlige arbeidsmarked og yrkesstandarder, og vil i den forbindelse invitere gjester for å diskutere 
mulighetene for bedre flyt av arbeidskraft og yrkesutdanning mellom regionene. Programmet er ikke 
fastspikret, og vi kommer tilbake med informasjon så snart alt er kommet på plass. 



 
 

                                      
   

 

Praktisk informasjon 

 Norske gjester arrangerer selv reise til og fra arrangementet 
For reisende og gjester sørfra, ta gjerne kontakt for planlegging av reiserute. 

 Det er reservert rom til fagpersoner, dommere og delegasjonsmedlemmer fra Russland, Finland og 
Sverige på Thon Hotel. Det er fortsatt ledige rom på hotellet  
Delegater og gjester betaler selv for sine rom. 

 Alle deltar gratis på åpnings- og avslutningsseremoniene inkl. banketten (8. og 9. april). 

 Vi sørger for transport mellom hotell og konkurransearena 
 

Frist for påmelding: senest fredag 15. mars 2019 grunnet hotellreservasjon, transport mm. 

For at vi skal få på plass alle bestillinger og at vi kan danne oss et bilde av interessen for konkurransen, 
trenger vi en rask påmelding. Vi ber derfor om påmelding innen 15. mars 2019.  

For mer utfyllende informasjon og påmelding kan dere henvende dere til:  
Konsulent Robert H Flatli: robert.flatli2@ffk.no Mobil: + 47 416 76322 og/eller til  
konsulent Trond Hansen: trond_hansen@ffk.no Mobil: +47 917 75061. 

 

Velkommen! 

Øystein Hansen 

 

Rektor Kirkenes videregående skole 
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