Til fylkeskommunene

Oslo 2017-08-17

Skole-NM 2018 – og Yrkesfagenes år 2018
På grunn av alle de positive tilbakemeldingene vi har fått etter Skole-NM 2017
planlegger vi et nytt arrangement i uke 15 neste år. Vi har fått mange henvendelser fra
fylkeskommuner som ønsker å delta neste år, og vi har fra mange hold blitt bedt om å
holde tak i dette og ta et hovedansvar for koordineringen.
Vi har også foreslått overfor Kunnskapsdepartementet at 2018 blir lansert som
Yrkesfagenes år. Forslaget har blitt svært positivt mottatt og behandles i samband med
statsbudsjettet. Om dette går igjennom vil det bli meget sterkt fokus på yrkesfag i 2018,
og Skole-NM 2018 vil være et svært viktig element i kampanjen.
Bli medarrangør
Vi vil med dette invitere alle fylkeskommunene til å søke om å være medarrangør til
Skole-NM 2018. Ut fra erfaringene fra i fjor og tilbakemeldingene vi har fått ønsker vi
flere konkurranser på samme skole/sted.
Vi ser for oss noenlunde samme konsept som i fjor hvor arrangementet hovedsakelig går
over to dager, dvs. oppmøte dag 1, konkurranser og premieutdeling og hjemreise dag 2.
WorldSkills Norway har søkt om midler fra KD til arrangementet, og søknaden blir sett i
sammenheng med forslaget om Yrkesfagenes år 2018. Vi håper selvsagt at tilskudd blir
innvilget slik at medarrangørene kan få noe bidrag.
Det som kreves av en medarrangør er at det er plass til minst 4 – 10 konkurrenter i hvert
fag og at de har personer som kan ta ansvar for utstyr og opplegg for hver konkurranse.
Vi forventer også at arrangørsted/skole lager en fin ramme rundt arrangementet og at
det informeres godt i lokalmiljøet og i regionen. Vi vet at plassen er begrenset på
skolenes verksteder, men vil allikevel uttrykke et ønske om at mulighetene for tilskuere
er tilstede.
Vi ber om at søknaden inneholder opplysninger om hvilke fag dere ønsker å ta ansvar for
og hvilke/n skole (sted) det kan holdes, samt hvor mange deltakere dere kan ta imot i de
forskjellige fagene.
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Vi håper mange fylkeskommuner ønsker å konkurrere om å bli medarrangør for SkoleNM 2018.
Frist for å melde inn en foreløpig interesse er 12. september.
Deltakelse i Skole-NM 2018
Vi vil gjerne også anbefale alle fylkeskommunene om å informere sine skoler om det
planlagte arrangementet slik at elever og lærere kan starte å forberede sine deltakere.
NM-oppgavene fra 2017 ligger ute på våre nettsider og kan brukes i opplæringen, enten
man skal delta eller ei. Oppgavene kan lastes ned, brukes slik de er eller tilpasses bruker.
Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om hvilke fag som står på programmet (vi
håper at det blir de samme som i fjor + noen flere). Frist for å melde på deltakere blir
antakelig som sist; innen utgangen av året, men frist for å melde inn navn antakelig blir
medio mars 2018.
Om dere lurer på noe så ta gjerne kontakt med undertegnede i sekretariatet eller med
prosjektleder Espen Lynne Amundsen, 90828348.
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