Invitasjon til deltakelse

•

• Når: april 2018 (uke 15, 16 og 17)
• Hvor: Hedmark, Trøndelag, Telemark og Dovre
• Antall fag: 27 yrkesfag
• Hvem kan delta: Alle elever i ordinært løp i videregående skole
(ingen aldersgrense)
Ansvarlig for uttak: Fylkeskommunene er ansvarlig for påmelding og uttak av elever
i eget fylke til Skole-NM 2018
• Påmeldingsfrist 1: antall fag og ledsagere fra fylkene: 15. desember 2017
• Påmeldingsfrist 2: navn på elever og ledsagere fra fylkene: 20. mars 2018
Arrangører:

Orientering om Skole-NM 2018
Skole-NM 2018 arrangeres i uke 15 (11.- 12. april) i Hedmark og på Dovre, uke 16 i Telemark
og i uke 17 (25.-26. april) i Trondheim. Det blir konkurranser i 27 yrkesfag. Konkurransene vil
arrangeres i de tre fylkene Hedmark, Trøndelag og Telemark, og på Håndverksskulen på
Dovre
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1
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1
1
1
1
1
1
1
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1
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2
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Hensikten med skolemesterskap og Skole-NM
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Elverum vgs.
Solør vgs
Ringsaker vgs
Solør vgs
Strinda vgs.
Trondheim
Strinda vgs

Hedmark

Dovre
Dovre
Dovre
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Trøndelag

Strinda vgs
Strinda vgs
Strinda vgs
Skogmo vgs

Telemark

Skogmo vgs

Telemark

Tanken bak er at gjennom skolemesterskap skal vi bidra til å øke interessen, statusen og
rekrutteringen til yrkesfagene i den videregående skole.
Skolemesterskapene skiller seg ut fra andre yrkeskonkurranser (som Yrkes-NM) på den
måten at de bare er for skoleelever, først og fremst på vg-2 nivå (i automatisering også på
Vg3-nivå), men ikke for lærlinger.
Det første Skole-NM ble arrangert i april 2017. Det ble svært vellykket, med 240 deltakere
fra samtlige fylker. Se film og bilder fra Skole-NM 2018 på YoU-Tube og vår flick konto.
Skolemesterskapene er i regi av fylkeskommunene og skolene. Vi håper imidlertid at
fylkeskommunene og de enkelte skolene vil samarbeide tett med opplæringskontorene og
bransjene om planleggingen og gjennomføringen. Økt samarbeid og samhandling med ulike
næringer og virksomheter er også viktig.
Det er bare én kandidat/ett lag (der det er lagkonkurranser) i hvert fag fra hvert fylke som
kan delta i Skole-NM. De er ingen aldersgrense, men alle deltakerne må gå ordinært løp i
den videregående skole (dvs. ikke voksne deltakere som går komprimere løp).
Uttak til Skole-NM
For å delta i skole-NM 2018 må fylkene arrangere fylkesmesterskap for de skolene som er
interessert. Er det bare én skole i fylket som vil delta i Skole-NM er det også mulig, men da
må man arrangere en konkurranse på den lokale skolen for å finne frem til hvilken
kandidat/hvilket lag som skal representere fylket. Når det gjelder den praktiske
gjennomføringen av de enkelte fylkeskonkurransene så er det vanlig at fylkene gjør dette i
samarbeid med en av skolene og/eller et opplæringskontor. Aktuelle oppgaver (tidligere
NM-oppgaver) kan lastes ned herfra: Oppgaver
Det er fylkene/skolene som selv betaler for reise og opphold for sine deltakere i Skole-NM
2018. Deltakerkostnadene er foreløpig stipulert til ca. 2000,- pr. deltaker i dobbeltrom, dette
dekker én overnatting og bespisning. Reiseutgifter kommer i tillegg.
Påmelding til Skole-NM 2018
Påmelding til Skole-NM skal gjøres av fylkene, påmeldingsfristen er 15. desember. Dette
gjelder påmelding i de fagene man ønsker å delta i. Frist for å melde inn navn på deltakerne
er satt til 20. mars 2018. Deltakerne må følges av ledsagere. Direkte påmeldinger fra skoler
til oss blir videresendt til fylket. Vedlagt oversikt over kontaktpersonene i de enkelte fylkene.
Ta kontakt med kontaktpersonen i ditt fylke om det er spørsmål til deltakelsen.
Bruk påmeldingsskjemaet på side 6.
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Oversikt over kontaktpersonene i fylkene
Fylkeskommune

Navn

E-post

Akershus

Peggy Lindesteg
Jørn Fraurud
John Arve Eide (Utd.dir.)

Peggy.Lindesteg@afk.no
jorn.fraurud@afk.no
john.arve.eide@afk.no

Aust-Agder

Heidi Tveide (seksjonsleder Fagopplæring)

heidi.tveide@austagderfk.no

Buskerud

Olav Fjeldheim Horne (leder fagoppl.seksj.)
Bodil Onsaker Berg
Runar Lofsberg, Åssiden vgs. Tip og Bygg
Trude Stordal, Åssiden vgs. Matfag

olav.horne@bfk.no
bodil.berg@bfk.no
runar.lofsberg@bfk.no
trude.stordal@bfk.no

Finnmark

Trond Hansen

trond.hansen@ffk.no

Hedmark

Turid Borud (fagoppl.sj.)
Ingrid Anne Lauvdal

turid.borud@hedmark.org
ingrid.lauvdal@hedmark.org

Monica Håkonsli
Linda Farestveit (seksjonssj.)

monica.hakonsli@hfk.no
linda.farestveit@hfk.no

Tor Petersen
Bjarne Samuelsen
Torild B. Nilsen

Tor.Petersen@mrfylke.no
bjasam@vgs.nfk.no
tornil@nfk.no

Nord-Trøndelag

Per-Kristian Storstad
Ove Austmo (fagoppl.sj.)

per-kristian.storstad@ntfk.no
ove.austmo@ntfk.no

Oppland

Arnfinn Breiland
Jørn Olav Bekkelund (fagoppl.leder)

arnfinn.breiland@oppland.org
jorn.bekkelund@oppland.org

Oslo

Lars Lindland
Bente Fredheim (fagoppl.sj.)

Lars.Lindland@ude.oslo.kommune.no
bente.fredheim@ude.oslo.kommune.no

Hordaland

Møre og Romsdal

Nordland
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Rogaland

Mary-Ann Drage

mary-ann.drage@rogfk.no

Sogn og Fjordane

Roger Kløvtveit
Sissel Brusegard (fagoppl.sj.)

roger.klovtveit@sfj.no
sissel.brusegard@sfj.no

Sør-Trøndelag

Irene Laukholm
Anders Lehn
Herdis Floan (fagoppl.sj.)

irene.laukholm@stfk.no
anders.lehn@stfk.no
herdis.floan@stfk.no

Telemark

Terje Haukedal
Hans Jakob Edvardsen (fagoppl.sj.)

terje.haukedal@t-fk.no
hans.jakob.edvardsen@t-fk.no

Troms

Bjørn-Inge Thomasjord

bjorn-i.thomasjord@tromsfylke.no

Vest-Agder

Helge Ødegård Hovland
Åse Lill Kimestad, ass. utd. sj.
Frank Bruheim, avd.l. Tip, Kvadraturen vgs.

helge.hovland,@vaf.no
aselill.kimestad@vaf.no
frbr2@vaf.no

Vestfold

Liv Marit Meyer Petersen (teamleder fagoppl.)
Else Beate Huseby

livp@vfk.no
elsebeateh@vfk.no

Østfold

Magne Hagen
Kristin Hilair (seksj.led. oppl.i skole og bedrift)

maghag3@ostfoldfk.no
kristh@ostfoldfk.no

Kontaktperson angående fagene som arrangeres på Dovre: Morten Hiorth, epost:
mhiorth@start.no
Kontaktpersoner i WorldSkills Norway
Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med en av våre kontaktpersoner:
Espen Lynne Amundsen, tlf.: 90828348, e-post: amundsenespenlynne@online.no
(prosjektleder).
Elisabeth Lange, tlf.: 91558110, e-post: el@worldskills.no (sekretariatsleder)
Ytterligere informasjon legget etter hvert ut på www.skole-nm.no
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Skole-NM 2018 – Påmeldingsfrist 1: fag og ledsagere
Vi ønsker å delta med elever i følgende fag, og med ledsagere.
Fag og arrangørfylke
x for deltakelse
Hedmark
Elektriker (Ringsaker), lag (2)
Kulde- og varmepumpemontør (1)
Automatisering (Ringsaker), lag (2)
Industrimekaniker (Hamar) (1)
Manuell maskinering (Hamar) (1)
Sveising, individuell (Hamar) (1)
Bilfag, lette kjøretøy (Hamar) (1)
Billakkering/bilskade (Elverum) (1)
Frisør (Hamar) (1)
Mediegrafiker (Hamar) (1)
Anleggsmaskinfører(Våler) (1)
Logistikkfaget (Våler) (2)
Tømrer (Elverum) (1)
Interiør (Ringsaker) (1)
Antall ledsagere Hedmark:
Trøndelag:
Baker (Trondheim)
Butikkslakter (Trondheim)
Industriell matproduksjon (Trondheim)
Kokk (Trondheim)
Konditor (Trondheim)
Servitør (Trondheim)
Antall ledsagere Trøndelag
Møbelsnekker (Hjerleid/Dovre) (1)
Treskjærer (Hjerleid/Dovre (1)
Smed (Hjerleid/Dovre (1)
Barne- og ungdomsarbeider (Skogmo), lag (2)
Helsearbeider (Skogmo vgs) lag (2)
Design og søm (1)
Salgsfaget (2)

Fra __________________________fylkeskommune. Underskrift: ______________________
Dato: _________________
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Påmeldingsfrist 1: Påmelding av fag og ledsagere: 15. desember 2017
Påmeldingsfrist 2: Navn på deltakere og ledsagere: 20. mars 2018.
Skjemaet sendes: WorldSkills Norway, epost: el@worldskills.no
Ytterligere informasjon vil bli gitt (og lagt ut på våre nettsider: www.worldskills.no) så snart
vi har påmeldingene for Påmeldingsfrist 1 inne.
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