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Vi skaper verdier
Norges viktigste landslag

Yrkes-VM, Calgary, 1.–7. september 2009 Følg gulljakten på www.worldskills.no

19 ungdommer på 
gulljakt i Canada

Gullsmed • Blomster • Automatisering • Helse • Elektro • Bilmekaniker • Telemontør • Trykking 
Biloppretter • Grafisk design • Gartner • Billakkerer • Fashion • Kokk • Servitør • Sveising

Gjør som landslaget i bilfag: Bruk verktøy fra Würth! 

Som markedets ledende leverandør av verktøy og forbruksmateriell til fagfolk innen auto,  håndverk  
og industri, er vi opptatt av å få ting til å fungere. Opptatt av å ordne opp. Se mer på www.wuerth.no 

Liker du å konkurrere?

Würth ordner opp!



Hele bilaget er en annonse fra worldskills norway2

Norges viktigste landslag
Innledning
Kjell I. Grue 

Styreleder i WorldSkills Norway 
og direktør i NHO

I august drar yrkeslandslaget til 
Calgary for å delta i Yrkes-VM, 
WorldSkills. Yrkeslandslaget 

består av Norges beste og dyktigste 
ungdommer innen fag- og yrkes-
opplæringen. De skal konkurrere 
med ungdommer fra hele verden 
innen disipliner som automatise-
ring, helsefag, kokk og sveising, 
bare for å nevne noen. 
 Gjennom regionale konkurran-
ser og Yrkes NM, har ungdommer 
fra hele landet kvalifisert seg til å 
representere Norge i VM.  
 
Dette er Norges viktigste land-
slag. Ikke bare fordi gode resultater i 
Yrkes-VM gir norsk yrkesutdanning 
et godt rykte, men også fordi delta-
kelse og hevdelse i internasjonale 
konkurranser, som WorldSkills og 
EuroSkills har gode ringvirkninger 
her hjemme. Kvalitet i fag-/yrkes-
opplæringen og kompetanse hos 
fagarbeiderne er en av hjørnestei-
nene i det som gjør norsk nærings-
liv internasjonalt konkurransedyk-
tig og bidrar til en god og effektiv 
offentlig sektor. Disse ungdommene 
er både dyktige yrkesutøvere selv og 
bidrar til å motivere andre. 
 
YrkeslaNDslaget bidrar også til 
å rive ned forestillinger om at det 
er kun teorisvake og skoleleie ung-

gode og teoristerke elever og lærlin-
ger som interesserer seg for yrkesfag 
noe å strekke seg etter. 

laNDslaget består av ungdommer 
fra hele landet som har utmerket seg 
på sitt felt. De har vært gjennom 
konkurranser for å kvalifisere seg 
til VM og har hatt samlinger der de 
trener og forbereder seg til mester-
skapet. Med seg har de eksperter fra 
fagmiljøene som har fungert som 
trenere før mesterskapet og vil være 
dommere i Calgary. 
 
I eNkelte laND har yrkesland-
slagene forberedt seg i flere år og 
bodd på treningsleir over lengre tid 
for å forberede seg til Yrkes-VM. 
Vi verken kan eller vil konkurrere 
med slike forberedelser, men har 
også ting vi er spesielt gode til. 
Selvstendig arbeid, kreativitet og 
lav terskel for å fremme egne ideer 
er ting våre deltakere er spesielt 
sterke på. 
 
gjeNNoM å INNarbeIDe yrkes-
konkurranser i utdanningen kan 
våre elever bli enda bedre på flere 
områder. Mestringsfølelse, konkur-
ranseinstinkt og positiv oppmerk-
somhet motiverer ungdommene og 
hever kvaliteten på utdanningen. 
Økt motivasjon og positive opp-
levelser motvirker frafall i yrkes-
utdanningen. Statistikken viser at 
skoler som deltar i yrkeskonkur-
ranser har høyere karaktersnitt og 
lavere frafall. 
 Vi håper flere skoler og flere fag 
vil bli med i WorldSkills Norway 
i framtiden og at offentlige myn-

digheter vil se verdien 
av å satse enda sterkere 
på dette. I mellomtiden 
ønsker vi Norges vik-
tigste landslag lykke til 
i Calgary!

n Hva er  
Worldskills  
Competition?
WorldSkills er en konkur-
ranse for unge yrkesutøvere 
under 23 år. Hvert annet 
år samler konkurransene 
mange hundre deltakere 
fra over femti land. I år 
vil deltakertallet passerer 
1000 som skal konkurrere 
i til sammen 45 fag. Norge 
deltar i 16 av fagene med 
19 deltakere. 
 Yrkeslandslaget har i år 
deltakere i fagene telekom-
munikasjon, automatise-
ring, sveising, trykking, bil-
skade, elektriker, gullsmed, 
blomsterdekoratør, fashion 
(søm), bilmekaniker, kokk, 
servitør, billakkering, 
anleggsgartner, grafisk 
design og helsefagarbeider.
 Det er WorldSkills 
Norway som organiserer det 
norske yrkeslandslaget. Bak 
organisasjonen står NHO, 
LO og Utdanningsdirektora-
tet samt en rekke bransjeor-
ganisasjoner. 

n Hvorfor delta?
Norge deltar i de interna-
sjonale yrkeskonkurransene 
for å fremme yrkesfagene 
og for å skape interesse og 
blæst rundt de respektive 
fagenes store betydning i 
samfunnet. Mesterskapene 
har dessuten utviklet seg 
til å bli viktige arenaer for 
nettverksbygging og eva-
luering av egne og andre 
lands evner, ferdigheter og 
standarder.

stYreleDer: Kjell I. Grue.

dommer i fag- og yrkesopplærin-
gen. I lokale og regionale konkur-
ranser over hele landet konkurrerer 
svært motiverte og dyktige elever og 
lærlinger hvert år i mange disipliner. 
Yrkeskonkurranser motiverer også 

elevene til å fokusere på kvalitet 
foran lettvinthet. 
 
goDe resultater fra interna-
sjonale konkurranser er med på å 
øke statusen til yrkesfagene. Det gir 

kvalitet i fag-/yrkesopplæringen og kompetanse hos fagarbeiderne 
er en av hjørnesteinene i det som gjør norsk næringsliv internasjonalt 
konkurransedyktig og bidrar til en god og effektiv offentlig sektor. 

WorldSkills Norway er en ideell 
medlemsorganisasjon som har 
som hovedoppgave å organisere 
og administrere alt omkring 
det norske Yrkeslandslaget og 
dets deltakelse i de forskjellige 
internasjonale yrkeskonkurran-
sene. Organisasjonen ble etablert 
i 1990 og Yrkeslandslaget deltok 
første gang i WorldSkills Compe-
tition i 1991. Siden den gang har 
aktivitetene og deltakelsen økt 
betydelig. Viktige oppgaver som 
har kommet til er bl.a. Yrkes-NM, 
som organisasjonen arrangerer 
hvert annet år, og deltakelse 
i EuroSkills (Yrkes-EM), som 
også arrangeres hvert annet år. 

Skolekonkurranser som metode 
i undervisningen står også høyt 
oppe på prioriteringslisten.

Organisasjonen har et eget sekre-
tariat med ett årsverk. Sekreta-
riatet ligger hos Norsk Industri i 
NHO-fellesskapet i Oslo.
 Bak organisasjonen står 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
(NHO), Landsorganisasjonen i 
Norge (LO), Utdanningsdirektora-
tet, samt en rekke landsforeninger 
i NHO og fagforbund i LO, alle 
fylkeskommunene og noen skoler 
og opplæringskontor. Til sammen 
har organisasjonen om lag 50 
medlemmer.
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VM i elektrofag:

kobling på høyt plan i Canada
Avanserte koblinger og pent arbeid er viktig når 
elektriker Krister Haugen (21) deltar i Yrkes-VM. 
Her vil han konkurrere mot verdens beste unge 
elektrikere. Presisjon, kvalitet og tempo må til for 
å hevde seg helt i toppen.

ransestart. Vi er derfor ikke kjent 
med hva vi skal søke feil på. Selv 
trener jeg på et motorbrett. Kolle-
gaene mine legger inn skjulte feil 
og jeg skal snuse dem opp og rette 
dem. I en annen oppgave skal jeg 
montere et skap med stikkontakter, 
lysstyring og en bevegelsessensor, 
sier Haugen.

Stort og intensivt
Hovedoppgaven har både monte-
ring av kamera, lysstyringsanlegg 
og en del andre elementer. I en 
fristiloppgave skal Haugen med 
medbrakt norsk materiell lage en 
løsning med fri utforming, basert 
på en tekst med minstekrav til utsty-
ret. Lysstyring med «pls» skal blant 
annet inngå. 
 – Tempo er viktig i alle oppga-
vene som skal utføres. En oppgave 
som ikke blir ferdig innenfor tiden 
får betydelig trekk. Det blir en utfor-

Forberedelsene er i rute. Haugen 
– som tok fagbrev som elektri-
ker i februar og i dag arbeider i 

YIT AS i Askim hvor han også gikk 
i lære - trener en del på stasjonen 
til opplæringskontoret i Sarpsborg, 
men det meste av treningen får han 
gjennom jobben.
 - Krister er tidligere konkurran-
sesvømmer og har konkurransein-
stinktet inntakt. Han vil nok ikke reise 
hjem uten å ha gjort en solid innsats, 
sier Ronny Hansen i 3K Elektro. Han 
er norsk trener og en av dommerne 
under konkurransen i Calgary.

Avanserte oppgaver
Under Yrkes-VM skal Krister i løpet 
av fire konkurransedager jobbe med 
en firedelt oppgave, hvorav en er 
feilsøking i en motorkobling eller 
lignende. 
 – Vi har fått tilsendt oppgaven, 
men den endres like før konkur-

n Hvordan blir jeg  
telekommunikasjonmontør?
Vil du bli telemontør må du være teknologiorientert, detaljbevisst, 
klar i hodet og kjapp med fingrene. Du må i tilegg ha dyp systemfor-
ståelse og grundig kunnskap rundt de stadig økende mulighetene 
som åpner seg. I dag omfatter faget blant annet installasjon og drift 
av bredbåndstjenester, digitale og analoge tjenester i telenettet og 
digitale styringssystemer for alarm- og sikkerhetssytemer.  
 For å bli Telekommunikasjonsmontør: Program for Elektrofag Vg1 + 
Vg2 Data og elektronikk + læretid i telekommunikasjonsmontørfaget 
Linker: www.vilbli.no  www.gnizt.no

Det er mer enn bronsemedaljevin-
neren fra Norge greide i Japan for 
to år siden.

Har vært med før
Anita Wang i Micro Matic Norge AS 
er trener i telekommunikasjonsfa-
get og dommer i den internasjonale 
konkurransen. Hun har sammen 
med Hansen lagt opp et trenings-
opplegg basert på de erfaringene 
hun har høstet tidligere.
 – Det er en skikkelig tempout-
fordring. Dimitri ligger på enkelte 
områder foran deltakeren fra forrige 
VM, men må trene mer på termine-

n Hvordan blir 
jeg elektriker?
Vil du bli elektriker må du 
være detaljbevisst, kjapp 
i hodet og fokusert. Elek-
trikerfaget dekker et bredt 
og omfattende fagfelt. Ikke 
bare må elektrikeren ha 
systemforståelse og grundig 
kunnskap om elektriske 
anlegg i alle fasonger, 
elektrikeren må også ha 
inngående kjennskap og 
ferdigheter når det kommer 
til overvåking, kommunika-
sjon, styring og regulering 
av alskens elektrisk utstyr. 
 For å bli elektriker: 
Program for Elektrofag Vg1 
+ Vg2 Elenergi + læretid 
i elektrikerfaget. Linker: 
www.vilbli.no og www.
gnizt.no

dring å jobbe med fremmed utstyr 
og materiell. Dessuten er strøm-
styrken i Canada på 120volt og har 
60Hz, sier Haugen. 
 For å bli bedre på å jobbe med 
fremmed materiell har Haugen 
derfor øvd seg med svensk utstyr 
og svenske komponenter. 
 - Noe av forberedelsene har blitt 
gjort sammen med den svenske 
deltakeren. Under Elfack-messen 
i våres hadde de lagt opp konkur-
ranser hvor publikum kom virkelig 

tett på og en konferansier snakket 
hele tiden. Det var god trening i å 
mestre en stresset situasjon, forteller 
ekspert og dommer Hansen.

Dialog med Sverige
Både Krister og den svenske del-
takeren fikk lov til å være med 
på bedømmingen av hverandres 
arbeid. Da fikk de se hva dom-
merne legger vekt på. De fikk også 
opp øynene for de små detaljene. Er 
det skrudd for hardt til? Er det god 
synlighet i koblingene?
 - Vi har hatt en fin dialog. Min 
jobb er å legge til rette. Han må selv 
ta ansvar for gjennomføring. Vi har 
også snakket mye om at i konkur-
ransesituasjonen er han helt alene 
om å ta avgjørelser. Jeg var dommer 
for første gang for to år siden og 
føler at jeg denne gangen er mye 
mer forberedt og har overført mye 
av erfaringen til Krister, avslutter 
Hansen.

VM i telekommunikasjonsmontørfaget:

Den som skal gå til topps i telekommunikasjonsfaget må ha en slepen 
teknikk, et klart hode og raske fingre. Alle operasjoner blir målt på tid. Er 
utførelsen og løsningene i tillegg gode nok, kan Dimitri Hansen (21) gå helt 
til topps i Calgary. 

ring av kobberkabel for eksempel, 
sier Wang.
 Hansen ble norgesmester i fjor 
og har siden trent flittig til VM. Nå 
i sluttspurten får Dimitri bistand av 
Pål Nergaard i Relacom, som tok 
tredjeplassen for to år siden. Hans 
erfaringer er viktige.
 – Dimitri har en tendens til å 
stresse seg opp. Dette snakker vi 
mye om for det gjelder å holde 
hodet kaldt når konkurransen står 
på. Gutten er klart god nok til å bli 
blant de aller beste bare han makter 
å holde hodet kaldt, sier Nergaard. 

Terping og atter terping
Hansen er opprinnelig fra Moss og 
fikk en egen treningsstasjon ved 
Nelfos opplæringskontor i Østfold. 
Nå har han flyttet til Oslo og med 
seg har han alt treningsutstyret fra 
opplæringskontoret.
 – Jeg har fått mye fri fra jobben i 
YIT AS Service på Bryn for å trene 
på opplæringskontoret. Da jeg fikk 
den foreløpige oppgaven monterte 
jeg først opp alt som var beskrevet. 
Nå i sommer  har jeg kjørt gjen-
nom hele oppgaven flere ganger, 
men nå med stoppeklokka som 
retningsgiver. Det er mye som skal 
gjøres på fire dager. Skal jeg gå helt 
til topps, er det mye som må sitte 
før jeg reiser til Canada, avslutter 
Hansen.

elektrIker: Krister Haugen

utforDreNDe: Telekommunikasjonsmontørfaget byr på mange utfordrin-
ger i hverdagen.

teleMoNtør: Dimitri Hansen

Telekommunikasjonsfaget er 
i rivende utvikling. Dagens 
montører må beherske alt fra 

planlegging, utbygging, installasjon 
og drift av avanserte kabelanlegg til 
oppsett av telefonsentraler, alarman-
legg, radiokommunikasjonspunkter 
og selvoppholdene sikkerhetssyste-
mer for alskens kommunikasjons-
tekniske løsninger. 

Mye som skal «sitte»
Hansen trener i disse dager til Yrkes-
VM i Calgary i september hvor han 
skal forsvare Norges bronsemedalje 
fra forrige VM. Til tross for at faget 
stadig eser i omfang, synes han at 
han har dreisen på det han mest 
sannsynligvis skal gjøre i konkur-
ransen.  Han har allerede fått en 
oppgave som i store trekk er den 
han får i VM, denne endres imid-
lertid 30 prosent umiddelbart før 
konkurransestart.
 – Jeg skal bygge et fibernett 
til et dataskap og et spredenett ut 
fra dette. Spredenettet har både 
kobber-, fiber- og coaxialkabel. I til-
legg er det to tempooppgaver hvor 
vi i den ene skal skjøte fiberkabel 
og i den andre lage flest mulig pat-
chekabler på en time. Det er mye å 
tenke på i en slik oppgave. Alt skal 
fungere, så tida blir en utfordring, 
sier Hansen, som i øyeblikket har 
et tempo på 50 fiberskjøter i timen. 

terping, timing og tempo
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lYkkeøNskNINger: Administre-
rende direktør i NHO Finn Berger-
sen jr, NHO-direktør Sigrun Vågeng 
(påtroppende toppsjef i KS) og 
LO-leder Roar Flåthen ønsker Yr-
keslandslaget lykke til i Calgary.

lO-leder Roar Flåthen, admi-
nistrerende direktør i NHO 
Finn Bergersen jr og påtrop-

pende sjef i KS Sigrun Vågeng møtte 
midt under  lønnsforhandlingene 
frem på en av samlingene til land-
slaget og ville ønsker dem lykke til 
i Calgary. 

Kunnskapsministeren hilser:

Norge trenger dyktige fagarbeidere.  Arbeidslivet stiller stadig større krav 
til kompetanse. Svært mange funksjoner i samfunnet er avhengig av at vi 
har mange nok fagutdannede, og at de besitter gode kunnskaper og ferdig-
heter. Yrkeslandslaget har i tidligere mesterskap vist at vi kan hevde oss i 
verdenstoppen!

Omtrent halvparten av norsk 
ungdom velger yrkesfaglige 
studieprogram etter grunn-

skolen. Vi trenger å få synliggjort 
hvor viktig det er å sikre god rekrut-
tering til fagopplæringen, at det må 
legges til rette for at flere fullfører 

opplæringen og at elevene og lær-
lingene må strekke seg mot gode 
resultater. Denne delen av utdan-
ningssystemet vårt fortjener mer 
oppmerksomhet. Konkurransene 
som gjennomføres både på nasjo-
nalt, europeisk og internasjonalt 
nivå kan bidra positivt til dette. 
 Yrkes-VM og Yrkes-EM er vik-
tige fordi de gir ungdom som har 

gjort det godt i lokale eller nasjonale 
konkurranser en mulighet til å måle 
sine ferdigheter internasjonalt. I 
Yrkes-VM vil det norske Yrkesland-
slaget møte om lag 1000 utøvere fra 
cirka 50 land. Jeg er sikker på at det 
er deltakere som har lagt seg hardt 

i selen for å bli gode i sine fag, og 
de norske deltakerne vil møte hard 
konkurranse. Men erfaringen til-
sier at de har gode muligheter for 
å hevde seg.
 Det norske Yrkeslandlaget har 
gjennom årene tatt en rekke med-
aljer i Yrkes-VM. Deltakerne har i 
stor grad også fått utmerkelser for 
høy kvalitet på arbeidet. 

 Yrkes-VM og de andre mester-
skapene kan ha betydning også ut 
over det å konkurrere. Ved å møte 
andre unge yrkesutøvere i konkur-
ranse skapes faglige nettverk for 
den enkelte deltaker. Dette er nett-
verk dere kan bygge videre på og 

ha glede av gjennom 
hele deres yrkesaktive 
liv. Ta vare på denne 
muligheten og bruk 
den til noe positivt for 
dere selv og faget dere 
representerer.

 Yrkeslandslaget er flotte forbilder 
for annen ungdom under utdan-
ning, men også for fagene og for den 
norske fag- og yrkesopplæringen. 
Jeg ønsker dere lykke til i Yrkes-VM 
i Calgary 2009 og gleder meg til å 
følge med på resultatene!

Bård Vegar Solhjell
Kunnskapsminister

lo og NHo håper på norsk suksess
 Både Bergersen og Flåthen 
uttrykte hvor viktig det er for 
landet og næringslivet å ha dyktige 
yrkesutøvere. De ønsket landslaget 
lykke til fram mot konkurransene i 
Calgary og håpet på gode resultater. 
De understreket også betydningen 
av å ha ungdom som kan stå som 
rollemodeller for andre, og som 
virkelig står på for å få gode faglige 
resultater. De anbefalte deltakerne 
til å bruke anledningen til å knytte 
gode kontakter til fagutøvere fra 
hele verden, noe de mente de ville 
få god nytte og glede av i en stadig 
mer global verden.

Yrkeslandslaget er flotte forbilder for annen 
ungdom under utdanning, men også for fagene 
og for den norske fag- og yrkesopplæringen.

lykke til i Calgary!

bli sponsor for World-
skills Norway og det 
norske Yrkeslandslaget
• Bli assosiert med det 
absolutt beste Norge har av 
ungdom med fagkompetanse. 

• En unik mulighet til å vise 
ansvar og involvering i 
forhold til unge, dyktige og 
kommende fagutøvere og 
næringsdrivende.

• Muligheter til å utnytte et 
internasjonalt nettverk med 
faglig miljø i verdensklasse.

Interessert? Ta kontakt med 
sekretariatsleder Elisabeth 
Lange, 91558110 eller epost: 
el@worldskills.no 

n Med over 147 000 medlemmer er 
Utdanningsforbundet den suverent stør-
ste fagorganisasjonen i Norge for lærere 
på alle utdanningsnivåer. Utdanningsfor-
bundet har vært medlem av World Skills 
Norway siden 2006 og er representert i 
styret fra og med i år.

n Et sentralt element for Utdannings-
forbundet er å bidra til at flere unge blir 
kjent med fag- og yrkesopplæring, får 
lyst til å velge denne yrkesveien og utvi-

Vi ønsker våre deltakere lykke til i Calgary
kle seg som fagarbeidere.  World Skills 
Norway har bidratt til dette gjennom et 
kontinuerlig fokus på positive verdier og 
fagutvikling i yrkesfagene.

n Utdanningsforbundet er opptatt av 
å styrke og videreutvikle arbeidet med 
rekruttering til - og kvalitetsutvikling i – 
fag- og yrkesopplæringen. Våre medlem-
mer bidrar med fagutvikling gjennom sitt 
arbeid skolen og mange lærere er aktivt 
med i arbeidet med skolekonkurranser.

n Landslaget er flotte representanter for 
Norge og ikke minst norsk fag- og yrkes-
opplæring!

n Utdanningsforbundet ønsker alle våre 
deltakere lykke til i Calgary.
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mye tryggere på å bruke engelske 
ord og uttrykk. Det vil hjelpe oss 
mye i konkurransen i Calgary, sier 
Evensen som til daglig jobber i 
hjemmesykepleien i Etnedal. I fjor 
ble hun fylkesmester i Oppland og 
senere norgesmester. 

Følges med haukeblikk
Konkurransen er på mange måter 
et skuespill, men for Evensen og 
Sveum blir det en alvorlig utfor-
dring å møte «pasienter» i både 
ventede og uventede situasjoner. De 
kan møte alt fra krevende demente 
pasienter til klienter som trenger 
veiledning hjemme i alt fra kost-
hold til oppfølging av egen helse. 
Foran et stort publikum skal de to 
løse oppgaver knyttet til planleg-
ging, gjennomføring og behand-
ling. «Pasientene» de møter under 
Yrkes-VM i Calgary er trolig lokale 
fagpersoner med inngående kjenn-
skap til ulike pasientgruppers plager 
og reaksjonsmønstre. 

VM for helsefagarbeidere:

Lærlingene Marte Evensen (18) fra Etnedal og 
Hege Sveum (18) fra Dokka trener intenst for del-
takelse i Yrkes-VM og forbereder seg på å konkur-
rere innen omsorg foran et krevende publikum og 
tøffe dommere. 

Helsefagarbeider er fortsatt 
et ungt fag i VM-sammen-
heng og ett av få fag hvor to 

kandidater deltar i team. Evensen 
og Sveum gikk på videregående 
sammen og har fordelen av å kjenne 
hverandre på godt og vondt. Selv 
om de bor et stykke fra hverandre, 
er de venner privat.
 – Det er en fordel at vi kjenner 
hverandre skikkelig. Vi leser hver-
andre lettere og ser kjapt når den 
andre trenger hjelp. Vi er flinke på 
hver våre ting, så vi prøver å utnytte 
hverandres sterke sider maksimalt, 
sier Sveum, som har sitt daglige 
virke på Sykehuset Innlandet, avde-
ling Gjøvik. 

Internasjonal erfaring
Teamet har tidligere vært i Spania 
og besøkt sykehuset Clinica Beni-
dorm og Reuma-sol, Revmatiker-
forbundets ferie- og behandlings-
senter i Alfaz del Pi. Under opphol-
det tittet de også innom en norsk 
helsearbeiderfagklasse ved Den 
norske skolen Costa Blanca. En 
skole hvor Yvonne Soggemoen var 
vikarierende ekspert i skoleåret som 
just passerte. Til vanlig jobber Sog-
gemoen med helsefagarbeiderlær-
linger i Rogaland fylkeskommune. 

Soggemoen er dessuten  Sveum og 
Evensens trener og en av dommerne 
i Yrkes-VM. 
 Under spaniabesøket ga treneren 
dem i oppgave å holde et foredrag 
for klassen om hvordan de forbere-
der seg til deltakelsen i Yrkes-VM. 
Det de imidlertid ikke visste var at 
de også fikk i oppgave å løse en case 
som VG2-klassen bruker som ledd 
i egen eksamenstrening. Trening i 
«det uventede», kaller Soggemoen 
sjokkundervisningen. 
 – Jentene vil med stor sannsyn-
lighet komme ut for mange uven-
tede hendelser i Calgary. Det er helt 
avgjørende for sluttresultatet at de 
mestrer denne type situasjoner på 
en overbevisende måte, sier trene-
ren.

Gode språkferdigheter
I tre og en halv måned har Even-
sen og Sveum også bodd i England 
for å jobbe på et sykehjem der og 
delta på et språkkurs tilrettelagt for 
faget. Det har gitt dem kjærkom-
men erfaring fra en annen kultur, 
en skjerpet sans for terminologi og  
høyere språkforståelse.
 – Det er mange spesialiserte 
faguttrykkene som må beherskes. 
Oppholdet i England har gjort oss 

n Hvordan blir jeg helsefagarbeider?
Dette er et fag for deg som er glad i å samarbeide, er flink til å vise 
omsorg og bryr deg om dine medmennesker. Som helsefagarbeider 
kan du få jobber innen spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern 
på alle nivåer, på institusjoner og varierte omsorgs- og behandlings-
tilbud i kommunal og privat sektor. Det er med andre ord en veldig 
åpen utdannelse med mange muligheter, både i Norge og internasjo-
nalt.
 For å bli helsefagsarbeider: Program for Helse- og sosialfag Vg1 + 
Vg2 Helsearbeiderfag + læretid i helsearbeiderfaget. 
 Link: www.vilbli.no

HelsefagarbeIDere: Hege Sveum og Marte Evensen.

oMsorg: Møte med pasienter er viktig.

Norges beste team i omsorg

 – Vi fikk vite 
drøyt to tredje-
deler av oppga-
ven i juni, men en 
tredjedel gjenstår 
og vi får oss nok 
en og annen over-
raskelse i Canada, 
sier Sveum. 
 Etter at deler av 
oppgaven ble fri-
gitt har treneren 
og teamet forsøkt 
å spisse treningen 
mest mulig fram 
mot avreisen til 
Canada. Det har 
blir mye teori, men de har også fått 
jobbe på samme arbeidsplass i det 
daglige, takket være arbeidsgiver-
nes fleksible og positive holdning 
til deltagelsen. Kanskje ikke så rart. 
Hvilken helsefagsvirksomhet kunne 
ikke tenke seg å ha en verdensmes-
ter med på lokallaget?
 – Oppland fylkeskommune 

har vist sin sjenerøsitet ved å stille 
midler og ressurser til rådighet. 
Ledelsen ved sykehuset Innlandet, 
avdeling Gjøvik og Etnedalsheimen 
har vært imøtekommende, jentene 
har fått god tid til trening. Jeg tror 
dette kan gå veldig, veldig bra, 
avslutter dommer og trener Sog-
gemoen.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
(YS) er en partipolitisk uavhengig hoved-
organisasjon for arbeidstakere. YS har 
22 forbund med til sammen 216 000 
medlemmer. Medlemmene jobber innen-
for alle sektorene og utdanningsnivåene i 
arbeidslivet.
 Yrkesfagene er godt representert i vår 
medlemsmasse, også innenfor fagområ-

der på årets landslag til Calgary.
 YS arbeider for at fag- og yrkesopp-
læringen skal være av høy faglig kvalitet. 
Innholdet i opplæringen må ligge i front 
av fagenes utvikling. For å oppnå dette 
trenger vi mange og gode nok læreplas-
ser innen alle yrkesfagene.
 Vi trenger entusiastiske og dyktige 
ungdommer som er engasjerte og inter-

esserte innen sine utdannings- og fag-
områder. Landslaget viser at vi har god 
grunn til å være stolte av fag- og yrkes-
opplæringen.

YS ønsker alle de 
norske deltakerne 
lykke til i årets 
Yrkes-VM i Calgary!

Stolte og dyktige fagarbeidere 
skaper kvalitet i arbeidslivet 
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VM i sveisefaget:

Alexander Mukhin (22) er spent foran årets Yrkes-VM i Calgary. Kanskje ikke 
så rart. Han skal vise verden at Norge har den flinkeste unge sveiseren i 
verden. Grunnlaget for sine ferdigheter har han blant annet lagt i Nordsjøen. 

skapet i Calgary i september. Jeg 
er klar til å gjøre mitt beste og 
håper på en pallplassering slik at 
jeg kan komme hjem med medalje. 
Jeg skal i hvert fall slå svenskene, 
gliser Mukhin. 
 Alexander er født i Russland, 
men har bodd i Norge - nærmere 
bestemt Sandnes - siden han var 
elleve. I dag jobber han i Aker 
Solutions/Aker Offshore Partner 
i Stavanger. Utdannelsen har han 
delvis fra Gand videregående skole 
og delvis fra Dalane videregående 
skole. Fagbrev i sveisefaget tok han 
for ett år siden. 
 – Jeg trives veldig godt i Aker 
Solutions. Her får jeg også reise litt, 

Å konkurrere i sveising er ikke 
lett. Oppgavene som gis i 
Yrkes-VM tilsvarer - erfa-

ringsmessig - gjerne to og en halv 
fagprøve i Norge. Prestasjonene 
bedømmes dessuten ut fra innvi-
klede og sterkt objektive kriterier. 
Det skal telles og måles. Bøyeprøver 
og røntgenundersøkelser skal tas for 
å avsløre sprekker og slett håndverk. 
Sveiste tanker vil bli trykktestet og 
ut fra resultatene vil det bli bereg-
net en poengsum som til syvende 
og sist avgjør plasseringen i kon-
kurransen. 

ett år gammelt fagbrev
– Jeg ser veldig fram til mester-

skal sveise seg til edelt metall

n Hvordan blir jeg sveiser?
Sveisefaget passer for deg som er flink til å se prosesser i sammen-
heng, er flink til å jobbe selvstendig innenfor gitte rammer og ikke 
redd for å lære deg nye normer og internasjonale standarder. Faget 
setter høye krav til kunnskap og ferdigheter knyttet til kvalitets-
sikring, tegning, teknologi, sveiseteknologi, materialteknologi, og 
prosessforståelse. 
 For å bli sveiser: Program for Teknikk og industriell produksjon 
Vg1 + Vg2 Produksjons-  og industriteknikk + læretid i sveisefaget 
Linker: www.vilbli.no og  www.norskindustri.no/ung

ikke minst blir det noen offshoretu-
rer, sier han entusiastisk.

Konkurransevant
Det er ikke første gang den unge 
sveiseren er med i denne typen kon-
kurranser. I 2006 vant han prisen for 
beste ungdomsbedrift og beste inn-
ovative produkt. I fjor ble han nor-
gesmester i sveisefaget og nummer 
fem i EM. Nå går han for fagperfek-
sjon i Yrkes-VM i Calgary. 
 – I Aker Solutions jobber vi både 
på oljeplattformer i Nordsjøen og på 
land. Ettersom det går mest i rørs-
veising må jeg finpusse ferdighetene 
mine på ulike sveiseteknikker. Du 
kan i grunnen sveise alt fra små 
pyntegjenstander til store konstruk-
sjoner. Faget omfatter alle metaller 
som kan smeltes og føyes sammen, 
sier Mukhin.

Trener mye
Selv om faget har en rekke meto-
der for objektiv bedømming av et 
stykke arbeid, er det også innslag av 
visuell kontroll. Det skal se pent ut 
i henhold til gjeldene normer. Den 
siste tiden har han arbeidet mye 
med titansveising, et dyrt metall 

  – Jeg vet at jeg i konkurransen 
skal sveise en trykktank, et rør, to 
plater og to kilesveiser i rett vinkel. 
Vi har også god peiling på hvilke 
metaller, sveisemetoder og stillinger 
som antakelig skal benyttes under 
konkurransen, så jeg har mer enn 
nok å øve på, avslutter Mukhin.

som krever høy grad av renslighet. 
Absolutt alle sveiser vil bli røntgen-
fotografert og gransket. Dersom det 
ser bra ut og dommerne ikke finner 
noen feil i skjøtene, nærmer det seg 
den etterstrebede perfeksjonen og 
en pallplass kan være innen rek-
kevidde.

sVeIser: Alexander Mukhin

Industriskolen har lang erfaring med å utvikle kurs innen forskjellige temaer og har bygget opp et 
kurstilbud som gjenspeiler medlemsbedriftenes behov;

www.industriskolen.no

Yrkesteorikurs Produksjonsteknikkfaget
Målgruppe: Praksiskandidater og lærlinger som skal ta 
fagbrev i Produksjonsteknikkfaget.

Yrkesteorikurs CNC-maskineringsteknikkfaget
Målgruppe: Praksiskandidater og lærlinger som skal ta 
fagbrev i CNC-maskineringsteknikkfaget.

Yrkesteorikurs Sveisefaget
Målgruppe: Praksiskandidater og lærlinger som skal ta 
fagbrev i Sveisefaget.

Yrkesteorikurs Logistikkfaget
Målgruppe: Praksiskandidater og lærlinger som skal ta 
fagbrev i Logistikkfaget.

Yrkesteorikurs Automatiseringsfaget
Målgruppe: Praksiskandidater og lærlinger som skal ta 
fagbrev i Automatiseringsfaget.

Yrkesteorikurs Kjemiprosessfaget
Målgruppe: Praksiskandidater og lærlinger som skal ta 
fagbrev i Kjemiprosessfaget.

Fagopplæringskurs
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n I NHO Besøkssenter lærer elevene 
om hva næringsliv er, om utfordringer i 
arbeidslivet og om hvordan bedrifter er 
med å finansiere velferdsgoder. Elev-
ene konkurrerer i et interaktivt spill om å 
skape mest verdier for ulike bedrifter. Hva 
gjør du når dine ansatte går til streik, eller 
når miljøbevegelsen protesterer? Slike 
spørsmål må deltakerne ta stilling til. 
 – Jeg har aldri tenkt på at næringsli-
vet er så omfattende, at vi er omgitt av 
bedrifter, sier Katinka (17) fra Oslo Ka-
tedralskole.  Hun har nettopp gitt liv til 
den krevende rollen som bedriftseier i to 
timer. 

Bedrifter er viktige 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 
åpnet sitt besøkssenter i mai i år. Det lig-
ger i Næringslivets Hus på Majorstua i 
Oslo. Besøksprogrammet retter seg mot 
skoleungdom i alderen 15-19 år.
 – Vi håper at vårt interaktive besøks-
senter gir elevene et realistisk innblikk i 
næringslivet, og viser hvor viktige bedrif-
tene er som aktør i samfunnet, sier sen-
terets leder, Silje Sevendal.

Yppestad skal levere OL-arena
På senteret blir elevene presentert for 
den norske småbyen «Yppestad». Her 
har næringslivet fått en kjempemulig-
het i form av å levere solcelleglass til en 

Undersøkelser viser at mange unge har liten kunnskap om 
næringslivets betydning for samfunnet. Dette har NHO, 
som er World Skills partner, nå gjort noe med. 

Spillet som åpner 
horisonten

AhA-OppLeveLser: I NHO Besøkssenter får elever erfare at næringsliv er mer enn de kanskje tror.

InterAktIvt spILL: Elevene konkur-
rerer om å skape mest verdier for bedrif-
tene i Yppestad.

idrettsarena foran OL i San Francisco. Til 
dette trenger bedriftene elevenes hjelp. 
 Elevene jobber i grupper foran hoved-
skjermen som brukes til e-post, telefon-
samtaler, internett og briefing. I tillegg har 
gruppene hver sin interaktive skjerm hvor 
de kan sanke informasjon om så vel be-
driften som lokalsamfunnet.
 – Hvem skal vi ringe til først? Skal vi 
prøve NHO for å få noen råd? De nybakte 
bedriftslederne forsøker å spikre en stra-
tegi. I Yppestad lar ikke utfordringene 
vente på seg. 
 Elevene løper mellom skjermene. Noen 
står under lyddusjer og lytter til bedriftens 
vaktmester, andre svarer på telefon og 
e-post fra kunder, ansatte og myndig-
heter. Et av lagene går på en stygg smell 
når de ansatte velger å gå til streik fordi 
«ledelsen» satte foten ned for de ansat-
tes lønnskrav. Sevendal forklarer elevene 
at streik er dyrt for bedriften. Diskusjonen 
går høyt. De må håndtere sine ansattes 
krav, drive lobbyvirksomhet og gjøre prio-
riteringer for bedriftens fremtid. 

Oppfatninger om næringslivet 
endres
– Vi ønsker å vise at store deler av velfer-
den vår skapes i næringslivet. Erfaringen 
så langt viser at besøkssenteret forandrer 
manges oppfatning om at næringslivet 
består av store konsern og travle menn 

i dress. Det handler like mye om frisøren 
og kaffebaren på hjørnet, avslutter Se-
vendal.

Lyst til å ta turen med  
din klasse?
Besøkssenteret er åpent hele året og tar 
fortløpende i mot de som er interessert. 
For påmelding og ytterligere informasjon 
ta kontakt med Silje 
Sevendal på telefon 
2308 8273, eller gå inn 
på vår nettside www.
nhoung.no. Du kan 
også sende en e-post til 
besok@nho.no.
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Norge trenger dyktige fagfolk!
- Norge trenger dere! Dere er de dyktigste, sa 
leder for Utdanningskomiteen på Stortinget, Ine 
Marie Eriksen Søreide, til deltakerne på det som 
omtales som Norges viktigste landslag. Eriksen 
Søreide er stolt av flinke norske yrkesutøvere og 
av at man kan sende et lag som representerer et 
så vidt spekter av fag til WorldSkills 2009.

uten dyktige fagfolk, hva ville 
Norge vært uten det? Olje-
næringen hadde ikke vært 

som den er uten dyktige sveisere! 
Vi trenger bilmekanikere og kokker! 
- Og jeg er spesielt glad for at man 
ivaretar håndverksfag som ellers 
kanskje ville gått ut, som gullsmed, 
sa Eriksen Søreide på landslagssam-
lingen 20. mars i Oslo. - Nå skal dere 
ut å gjøre en god jobb! Gjennom 
WorldSkills får dere nye venner og 
et faglig nettverk dere får bruk for 
senere. Dere har en spennende tid 
foran dere. Se på det som en periode 
som dere lærer mest av alt. Jeg tror 
det kan bli seier til Norge på mange 
felt. Lykke til!

Omstillingsevne er viktig
- Vi hører i flere undersøkelser om 
norske ungdommer som ikke gjør 
det så bra på skolen i forhold til 
andre land. Sannheten når det gjel-
der fagopplæring er at det går ganske 
bra – og veldig veldig bra for de som 
fullfører, sa Eriksen Søreide.

 - Faktorer som er viktig i tillegg 
til å kunne et fag er ærlighet, punkt-
lighet og ikke minst omstillingsevne, 
sa Eriksen Søreide. - I tillegg til å 
være trygg og flink i faget er det 
viktig å kunne håndtere uventede 
situasjoner på en smart måte. Det 
gjelder både i arbeidslivet, privat og 
ikke minst i WorldSkills. Jeg regner 
med at dere har tatt et riktig utdan-
ningsvalg, som har kommet dere hit. 
Det er bra å ha deltakelse i World-
Skills som del av karrieren. Jeg er 
glad for at dere føler dere har valgt 
riktig. Det er for mange ungdom-
mer som finner ut underveis at de 
ikke har valgt riktig utdanning. Det 
er dessverre for lite vekt på yrkesvei-
ledning i skolen i dag. 

Fra blomster til politikk
Ine Marie Eriksen Søreide startet 
selv sin jobbkarriere i en blomster-
butikk. - Tiden der var veldig lære-
rik og spennende. Det jeg lærte der 
har jeg fortsatt bruk for. Jeg tenker 
på det hver gang jeg snitter blom-

laNDslagssaMlINg: Ine Marie Eriksen Søreide her sammen med laget i anleggsgartnerfaget; t.v. Håvard Borge-
vad og t.h. Jostein Bjørnstad.

ster og setter blomster sammen, sa 
hun.

Innspill til endring
Eriksen Søreide  fikk flere kommen-
tarer og spørsmål rundt det norske 
utdanningssystemet. Hun mener 
det absolutt er forbedringspotensial 
i de nye læreplanene. - Innspillene 
som nå kommer, må vi ta på alvor. 
Ikke minst må vi se nærmere på for-

holdet mellom teori og praksis. Av 
og til ser vi at gamle og vante måter 
å tenke på får henge for mye igjen i 
det norske skolesystemet. Man ser 
at teorien ikke er relevant i forhold 
til den praktiske utdanningen man 
har valgt.
 Eriksen Søreide forstår at mange 
unge synes det er vanskelig å velge 
utdanning og fagretning. - Ungdom 
ser seg rundt og med nedgangskon-

junktur kan det se skremmende ut, 
flere tenker at det ikke er jobb til 
dem. Men det er viktig å ha tro på 
at man kommer seg opp igjen. Vi 
trenger alltid fagfolk, uansett. Det 
er viktig å ha is i magen. En solid 
fagutdanning er aldri feil. Jeg tror 
WorldSkills virker motiverende. 
Norge er et lite land, men har vist 
gang på gang at vi kan hevde oss 
også internasjonalt.

K-tech er et selskap som har til formål å bli landets
beste opplæringsbedrift innen industrien. Dette er 
et selskap som eies av internasjonale høyteknologi-
konsern i verdensklasse som Kongsberg Defence &
Aerospace, Volvo Aero Norge og FMC Technologies.

I K-tech er det moderne høyteknologisk utstyr og
dyktige instruktører. Her får du praktisk utdanning
og kurs som gir deg muligheter for jobb i en 
høyteknologisk industri i sterk vekst.

– Det er viktig for K-tech at
våre lærlinger får konkurrere
på høyest mulig nivå. Vi vil
ønske Glen på mekatronikk-
laget lykke til i WorldSkills
2009, sier daglig leder i 
K-tech Svein Erik Lurdalen.

KONGSBERG TECHNOLOGY TRAINING CENTRE T 32 28 42 00     WWW.K-TECH.NO  

K-tech er kåret av NHO Buskerud  til
vinner av nyskapingsprisen 2009 
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Norge trenger flere helsefagarbeidere.  
Helsedirektoratet ønsker Hege og Marte lykke til i Calgary!  
www.helseogsosialfag.no
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på en komplett bil. De øvrige oppga-
vene skal løses på fabrikknye kjøre-
tøy påført de nødvendige skadene. 
 – Bilen vi skal jobbe på er en 
Toyota Corolla CE 2010. Denne 
er canadiskprodusert og har blant 
annet en annen bunnramme enn de 

europeiske bilene jeg jobber på til 
daglig, sier Tveit.

Nøye og etterettelig
– Det er et handikap at han ikke får 
trene på samme biltype som han skal 
konkurrere på i Calgary, sier mentor 

line har i tillegg lånt ham utstyr for 
nærmere en million kroner. 
 – Forberedelsene blir bedre av å 
trene på dette utstyret. Samtidig har 
arbeidsgiveren fritatt meg fra effek-
tivitetskravene i bedriften fram til 
mesterskapet er over. 

en forsmak
Tre måneder før konkurransestart 
fikk han nemlig utlevert noe som 
ligger tett opp til den oppgaven 
han skal løse i Calgary. 30 prosent 
av oppgaven endres dog i siste 
øyeblikk.  
 – Det er nesten sikkert at han 
skal trekke ei ramme, rette bulker i 
et aluminiumspanser og en mindre 
oppgave i bilens elektroniske sikker-
hetssystem. Det kan for eksempel 
være skifte av kollisjonsputer, sier 
Orheim.
 Elektronikkoppgaven skal løses 

VM i bilskadefaget:

For å kåre verdens beste unge biloppretter på en 
rettferdig måte har arrangøren smadret 20 split-
ter nye Toyota Corollaer. En av disse skal fikses 
og rettes opp av Helge Elias Tveit (20) fra Sveio. 

VM i mekking på lette kjøretøy:

Det er ikke småtteri som kreves av dagens bilmekanikere. Ikke bare må 
du være god på alle typer reparasjoner på en moderne motor, du må også 
være ekspert på alt av data, teknologi, elektronikk og sikkerhetssystemer. 
Per-Arne Jansen (22) fra Stavanger tar mål av seg til å bli best.

Helge Elias Tveit er regjerende 
norgesmester i bilskadefaget. 
Etter suksessen i NM ble 

han tatt ut til Yrkeslandslaget og 
har øvd seg jevnt og trutt siden. I 
følge mentor og trener Kjell Arild 
Orheim er han svært treningsvillig 
og står på både på jobb og hjemme 
for å bli verdens beste biloppretter 
i Calgary. 
 – Så ivrig i gjerningen er Tveit 
at han har kjøpt inn sitt eget vrak 
som han retter opp på fritiden, sier 
Orheim.

Med lånt utstyr
Helge Elias Tveit jobber til daglig 
hos Møller bil Haugesund AS hvor 
det er ryddet en egen arbeidsstasjon 
til ham.  Den er blant annet innredet 
med en rettebenk med målesystem 
og sveisemaskiner av samme type 
som skal brukes i Yrkes-VM. Car-o-

Per-Arne Jansen (22) fra Sta-
vanger er bilmekaniker for 
lette kjøretøy. Under VM i 

Calgary møter han de beste unge 
bilmekanikerne i verden.
 – Jeg jobber på et merkeverksted 
for Volkswagen så det hadde vært 
flott om vi hadde fått dette bilmer-
ket også under konkurransen. Da 
kunne jeg trent mer på jobben, 
sier Jansen, som tok fagbrevet for 
tre og et halvt år siden. Da hadde 
han bak seg to år på Gand Videregå-

ende skole og to år i lære hos Møller 
bil i Stavanger, hvor han fortsatt er 
ansatt. I fjor ble han norgesmester, 
og før det kretsmester. 
 Å nå målet kan imidlertid bli 
lettere sagt enn gjort. Arrangørene 
i Calgary har nemlig hatt visse pro-
blemer med å få på plass en bilspon-
sor i disse finanskrisetider. Nå ser 
det imidlertid ut til at Ford Focus 
blir det merket det skal konkurreres 
på.
 Oppgavene som skal løses er 

antakelig demontering og monte-
ring av motor, reparasjon av gir-
kasse, feilsøk i det elektriske anleg-
get, samt måling og utbedring av 
bremsesystemene.
 – For å forberede meg bredest 
mulig, står jeg nå mest på «feilsøk» 
på jobben for å drille ferdighetene 
innen feilretting. Det er ikke enkelt, 
men det går stadig bedre, sier 
Jansen som også har bil som sin 
største og første hobby. Privat eier 
han en strøken 1995 Audi RF2. En 

bIloPPretter: Helge Elias Tveit.

bIlMekaNIker: Per-Arne Jansen

krasj i Calgary

bilmekaniker med tidspress

VM i billakkererfaget:

Å lakkere bil er en kunst. Ikke bare er lakken den ytre barrieren mot skitt, 
fukt, vær og vind, lakken gir også bilen personlighet og stil. Joakim Haug-
land (20) er antagelig Norges mest lovende talent innen faget.  

I fjor vant Joakim først Telemarks-
mesterskapet i billakkering. 
Deretter ble han norgesmester 

og kvalifiserte seg på den måten 
for en plass på Yrkeslandslaget. Nå 
trener han både på jobben og på sin 
gamle skole Hjalmar Johansen vg 
skole, avdeling Klosterskogen hvor 
lærer Bjørn Erik Tveiten bistår med 

bIllakkerer: Joakim Haugland.

topp finish må til for å vinne

lekker bil med klassikerpotensial 
som han holder i perfekt, original 
stand.

Terpe systemforståelse
Ekspert og dommer i bilmekani-
kerfaget, Vidar Strande fra Opp-
læringskontoret for bilfag i Østfold, 
forteller at det nå ser ut til at det blir 
Ford Focus på alle «arbeidsstasjo-

nene» de håpefulle mekanikerne må 
gå gjennom etter tur under World-
Skills.
 – Det er opplæringskontoret og 
bedriften som i samarbeid med meg 
står for den praktiske tilretteleg-
gingen av treningen. All treningen 
fram til konkurransen i september 
har foregått i Rogaland, avslutter 
Strande.

n Hvordan blir jeg:
n Bilmekaniker, lette kjøretøy?
Faget har utviklet seg voldsomt 
og dagens bilmekanikere må 
beherske både teknikk og tek-
nologi. Ikke bare må bilmekani-
keren utføre service, feilsøking 
og reparere det som er galt, du 
må også beherske kjøretøyets 
avanserte elektronikk, slepne 
sikkerhetskomponenter og inn-
fløkte klimareguleringssystemer.
 For å bli bilmekaniker velger 
du Program for Teknikk og 
industriell produksjon Vg1, 
deretter Vg2 kjøretøy. Deretter 
følger læretid i faget.
n Bilskadereparatør?
Som biloppretter jobber du med 
bilens karosseri, understell, 
hjuloppheng og styring. Det 
har vært et sterk utvikling av 
karosserier med innebygd sik-
kerhet mot personskader, noe 

som medfører at det hele tiden 
utvikles nye og bedre metoder 
for oppretting, sammenføyning 
og utmålinger.
 For å bli biloppretter velger du 
Program for Teknikk og industri-
ell produksjon Vg1, deretter Vg2 
Bilskade og lakk. Deretter følger 
læretid i faget. 
n Billakkerer?
Som billakkerer må du være 
nøyaktig og kunne jobbe etter 
svært strenge krav til lakkover-
flater. Faget har utviklet seg fra 
bruk av enkle farger til flersjikt 
og spesialeffekter.
 For å bli billakkerer velger du 
Program for Teknikk og industri-
ell produksjon Vg1, deretter Vg2 
Bilskade og lakk. Deretter følger 
læretid i faget.
Link: www.bilfag.no og www.
vilbli.no

forberedelsene og gjennomføringen 
av treningen.
 – Jeg trener mest på ting jeg ikke 
gjør til daglig. Mønster, montering 
av dekor og effektlakkering får vi 
ikke gjort så mye av til daglig, sier 
Haugland som får fin trening gjen-
nom jobben som billakkererlærling 
hos Asbjørn Sletta i Kragerø, en 
liten bedrift med tre kvalitetsbevis-
ste ansatte. Med en bruktbil og flere 
renovasjonsprosjekter dyrker han 
dessuten både fag og bilentusiasme 
også på fritiden.

Godt forberedt
Henning Aarnes ved Lyngdal vider-
gående skole er norsk ekspert og har 
hovedansvaret for at Joakim er godt 
forberedt til Yrkes-VM.

 – Jeg har et veldig godt samar-
beid med Bjørn Erik Tveiten og 
snakker nok mer med ham enn 
med deltakeren til daglig. På grunn 
av avstanden er det veldig fint å ha 
personer lokalt som er til å stole på 
i forberedelsene, sier Aarnes. 

Noe uvisst
Oppgaven Joakim skal løse i Cal-
gary inneholder lakkering av en 
fanger, to skjermer og et panser 
som det skal legges dekor på. Det 
skal jobbes på Ford-deler. Metodene 
og dekoren vet den norske delega-
sjonen foreløpig lite om.
 – Vi har trent mest på å lese og 
forstå oppgaven slik at arbeidet kan 
løses effektivt innenfor den begren-
sede tiden som konkurransen varer. 

Orheim, men jeg har fulgt Helge helt 
siden kretsmesterskapet og vet at han 
kan plassere seg blant de aller beste 
om han takler stresset, omgivelsene 
og situasjonen. Vi har som et felles 
mål at han skal bli blant de fem beste 
biloppretterne i verden. 
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n Yrkes-NM 2010 ar-
rangeres i dagene 
18.-21. oktober 2010 
på Lillehammer. Det 
er WorldSkills Norway 
som er hovedansvarlig 
for Yrkes-NM, og har 
inngått samarbeids-
avtale med Oppland 
fylkeskommune, som 
vil være medarrangør. 
Arrangørene forventer 
at et sted mellom 20 og 
30 fag vil delta i yrkes-
konkurransene for lær-
linger og unge fagarbei-
dere. Besøkstallene er 
ventet å tippe 15 000 
publikummere.

n Kommer dere til Lillehammer i ok-
tober 2010 får dere se Norges beste 
ungdommer i fag innen håndverk, in-
dustri, service, matfag, naturfag, bygg 
og anlegg, elektro, grafisk, helsefag 
m.m. Alle utdanningsprogrammene i 

videregående utdanning vil være til 
stede og vise seg frem.
 Yrkes-NM er den viktigste arena 
for å kunne se hva fagene virkelig 
inneholder og hva som kreves. Sees 
på Lillehammer 2010!

Oppland blinket seg 
ut som det beste 

alternativet. I utvelgel-
sen la vi blant annet 
vekt på rammene 
omkring hele arran-
gementet, og da med 
et spesielt fokus på 
graden av profesjona-
litet innen akseptable 
kostnadsrammer, sier 
Elisabeth Lange, daglig 
leder i WorldSkills 
Norway, organisasjonen 
som er hovedansvarlig 
for Yrkes-NM.
 Fagopplæringssjef 
Asbjørn Skogum i Opp-
land fylkeskommune 
er stolt og glad for at 
Oppland ble valgt. Han 
ser frem til et rikt sam-
arbeid om et viktig og 
spennende arrange-
ment. 
 Oppland ønsket i 
utgangspunktet arran-
gementet for å profi-
lere fag- og yrkesopp-
læringen i Oppland, 
midt-Norge og Østlan-
det. Oppland og fylkene 

n Bransjer, fagforbund og 
organisasjoner inviteres 
til å delta med yrkeskon-
kurranser under Yrkes-
NM 2010. Disse kan ta 
kontakt med sekretariatet 
i WorldSkills Norway på 
e-post: el@norskindustri.
no eller tlf.: 91558110 for 

nærmere kontakt og for-
håndspåmelding.
 Ungdom som ønsker å 
delta i yrkeskonkurranse-
ne bør ta dette opp med 
lærereren din dersom du 
er elev, eller arbeidsgiver 
og bransjeforening hvis 
du er lærling.

Oppland og Lillehammer 
fikk Yrkes-NM i 2010
Styret i WorldSkills Norway har bestemt at 
Yrkes-NM i 2010 skal foregå på Lillehammer. 
Arrangementet skal sette fokus på fag- og 
yrkesopplæringen i Norge og vise hvor viktige 
fagene er for norsk arbeids- og samfunnsliv.

omkring har nemlig et 
ytterst levedyktig, spen-
nende og mangfoldig 
næringsliv, men tren-
ger et stadig fokus for 
å trekke til seg flere av 
landets dyktige ung-
dommer. 
 – Sammen med 
WorldSkills Norway skal 
vi vise norsk fag- og 
yrkesopplæring på sitt 
aller beste og bredeste.  
Samtidig ønsker vi jo få 
å vist frem regionens 
næringsliv, avslutter 
Skogum.

Påmelding

Om Yrkes-NM 2010 

Fra tidligere Yrkes-NM

Asbjørn Skogum

Mangfold og bredde på Lillehammer 

 Samtidig med yrkes-
konkurranser i mange 
fag vil det bli arrangert 
en stor yrkesmesse 
under Yrkes-NM. Her 
vil alle utdanningspro-
grammene i 
Kunnskapsløftet 
bli presentert.  
Målgruppe for 
arrangemen-
tet er først og 
fremst ungdom 
i 9. og 10. trinn i ung-
domsskolenn og 1. år i 
videregående fra hele 
Østlandsområdet. Dess-
uten henvender arran-
gementet seg til foreldre 

og foresatte, lærere og 
skoleledere, arbeidsgi-
vere og lærebedrifter, 
organisasjoner og opp-
læringskontor. Arrange-
mentet vil finne sted i 

lokalene til Olym-
piaparken på 
Lillehammer, og 
Olympiaparken er 
også engasjert i 
gjennomføringen 
av arrangementet. 

Det er over 9.000 m2 
til rådighet, og også et 
par lokale skoler (bl.a. 
Mesna vgs og Vargstad 
vgs) vil huse noen av 
konkurransene.
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bilskade

grafisk Design (mediegrafiker)trykking

sveisingelektriker

telekommunikasjonblomsterdekoratør

Våre største talenter:

Hvert andre år sender Worldskills Norway et knippe unge norske talenter som hver på sin måte 
har utmerket seg i sine respektive fag, til Yrkes-VM. Årets delegasjon er muligens den sterkeste 
gjennom tidene.

Den norske troppen vil i år telle cirka 
45 personer. Dette inkluderer eksper-
tene, lagledelsen støtteapparatet og 

19 ungdommer i alderen 19 til 22 år. Det er 

bransjene bak hvert enkelt fag som gjennom 
konkurranser og kvalifiseringsrunder plukker 
ut landets fineste talenter. Taleneter som nå er 
i tung trening til oppgavene de kan forvente 

å møte i Calgary om en drøy uke. 
 Her følger en aldri så liten presentasjon 
av talentene og de respektive fagekspertene 
innen hvert felt.

Norges Yrkeslandslag 2009

eksPert: Trond 
Detjeen, selvstendig 
næringsdrivende, 
tidliger ekspert fra 
Euroskills og deltar i 
WorldSkills for andre 
gang.

Deltaker: Elisabeth 
Finbråten (20) fra 
Skedsmokorset, 
utdannet ved 
Sørumsand og Hvam 
vg skole. Jobber til 
daglig i Interflora 
Storgatens Blomster-
handel i Oslo.

eksPert: Anne C. 
Grandt fra Opplæ-
ringsenteret for visu-
ell kommunikasjon 
i Oslo. Anne er med 
i WorldSkills som 
ekspert for andre 
gang og er dessuten 
Deputy Chief Expert i 
EuroSkills. 

Deltaker: Kristin 
Oliversen (20) fra 
Hundvåg, tredjeg-
enerasjons Grafisk 
designer, utdannet 
ved Randaberg vg 
skole, norgesmester 
i fjor og har sitt 
daglige virke hos 
ærverdige Stavanger 
Aftenblad.

eksPert: Ronny 
Hansen, til daglig 
ansatt 3K Elektro 
i Oslo og ekspert i 
WorldSkills for andre 
gang.

Deltaker: Krister 
Haugen (21) fra 
Askim, utdannet 
ved Askim vg skole. 
Jobber i dag hos YIT 
Building System i 
Askim. 

eksPert: Kjell Arild 
Orheim, lærer ved 
Gand vg skole og 
WorldSkills ekspert 
for tredje gang.

Deltaker: Helge 
Elias Tveit (20) fra 
Haugesund, utdannet 
ved Haugaland vg 
skole og norges-
mester i faget i fjor. 
Jobber i dag hos 
Møller Bil Hauge-
sund.

eksPert: Rolf 
Wesenberg fra 
Opplæringssenteret 
for visuell kom-
munikasjon i Oslo, 
deltar som ekspert i 
WorldSkills for andre 
gang.

Deltaker: Martin 
Blaalid (19) fra Oslo, 
utdannet trykker og 
har en solid tredje-
plass fra EuroSkills 
’08. Jobber i dag hos 
Rolf Ottersen i Oslo.

eksPert: Karl Arne 
Berg fra Vitec AS 
deltar som ekspert 
for tredje gang.

Deltaker: Alexander 
Mukhin (21) fra Sand-
nes, utdannet ved 
Gand og Dalane vg 
skole. Alexander har 
tidligere vunnet NM 
i sveising og jobber 
i dag for Aker Solu-
tions i Stavanger.

eksPert: Deputy 
Chief Expert Anita 
Wang fra MicroMatic 
er ekspert i dette 
faget i WorldSkills for 
tredje gang.

Deltaker: Dimitri 
Hansen (20) bosatt 
i Oslo, utdannet i 
telekommunikasjon 
ved Malakoff vg 
skole. Jobber i dag i 
YIT Building Systems 
AS i Oslo.  

om deltakerne
n Felles for alle som har lirket seg 
gjennom nåløyet til Yrkeslandslaget er 
deres ekstreme dyktighet, motivasjon 
og grundige forberedelser. 

n Deltakerne må være i god psykisk og 
fysisk form. Konkurransen i Yrkes-VM er 
tøff på alle mulige måter.

n Deltakerne må ha en arbeidsgiver 
og en bransjeorganisasjon som legger 
faglig til rette for trening og forbere-
delser.

n Aldergrensen er satt til 22 år og hvert 
land har bare anledning til å sende ett 
lag per fag

Møller Bil Skolen  
Møller Bil har som ambisjon å utdanne bilbransjens beste teknikere. Vi satser stort på 
opplæring gjennom Møller Bil Skolen og har opprettet en egen opplæringsplan for våre 
bilteknikere. Denne støtter seg til den offentlige opplæringsplanen, men inneholder våre 
egne tilleggs- og spesialiseringselementer innen blant annet elektronikk, kundebehandling, 
arbeidsmetodikk og selvfølgelig grundig opplæring i våre verktøy, - elektroniske så vel 
som mekaniske. I tillegg har vi etablert meget gode lederutviklings- programmer for våre 
ledere og de som vil bli det. 

Møller Bil er Norges største bilforhandlerkjede og består av 43 
bilforhandlere med egne servicepunkter spredt over hele landet.
I tillegg har Møller Bil 8 spesialiserte skade- og lakkverksteder. 

Norges største bilkjede

mollerbil.no

Møller Bil gratulerer  Helge Elias Tveit 

og Per-Arne Jansen med plass  på Norges 

Yrkeslandslag 2009 og ønsker lykke til!
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Helsefagarbeider

automatisering

anleggsgartner

gullsmedbilmekaniker, lette kjøretøy

fashion technology billakkering

kokk servitør

Deltaker: Marte 
Evensen (18) fra 
Etnedal, utdannet 
ved Dokka vg skole, i 
dag lærling i Etnedal 
Kommune. Marte er 
– sammen med Hege 
Sveum - fjorårets nor-
gesmester i faget.

eksPert: Yvonne 
Soggemoen i Roga-
land fylkeskommune 
er med som ekspert 
i WorldSkills for aller 
første gang.

Deltaker: Hege 
Sveum (18) fra 
Dokka, utdannet ved 
Dokka vg skole, i dag 
lærling på Sykehuset 
Innlandet på Gjøvik. 
Hege er  fjorårets 
norgesmester i faget.

Deltaker: Glenn 
Augerud (19) fra 
Hvittingfoss, utdan-
net automatiker ved 
Tinius Olsens skole. 
Jobber i dag hos 
K-tech på Kongsberg.

eksPert: Hans 
Rinde, selv deltaker 
i WorldSkills i ’03, 
og tidligere ekspert 
i EuroSkills er med 
som ekspert for første 
gang.

Deltaker: Ole André 
Svindseth Kristiansen 
(19) fra Nordstrand, 
utdannet automa-
tikkmekaniker ved 
Etterstad vg skole. 
Jobber i dag hos 
Artech i Oslo. Ole 
André har fra før sølv 
i EuroSkills.

eksPert: Linda 
Algrov fra Senter 
for Opplæring i 
anleggsgartnerfaget 
er med som ekspert i 
WorldSkills for andre 
gang.

Deltaker: Håvard 
Borgevad (19) fra 
Drammen, utdannet 
innen byggfag ved 
Åssiden vg skole i 
Drammen og som 
anleggsgartner ved 
Gjennestad vg skole. 
Er i dag lærling hos 
Hyggen Fjære i Lier.

Deltaker: Jostein 
Bjørnstad (20) fra 
Lier, utdannet ved 
Skiptvedt og Gjen-
nestad gartnerskole 
i Vestfold. Er i 
dag lærling hos 
Aakerholt Steen og 
Lund i Drammen og 
Sandefjord.

eksPert: Henning 
Aarnes som er med 
i WorldSkills som 
ekspert for tredje 
gang.

Deltaker: Joakim 
Haugland (19) fra 
Drangedal. Lærling 
ved Sletta billak-
kering i Kragerø og 
norgesmester i billak-
kering i fjor.

eksPert: Alexander 
Skjefte fra To Rom og 
Kjøkken i Trondheim 
deltar som ekspert i 
WorldSkills for andre 
gang. Alexander er 
Deputy Chief Expert i 
EuroSkills.

Deltaker: Peter 
Sand Dørstad (19) fra 
Smestad, utdannet 
servitør ved Etterstad 
vg skole. Jobber til 
daglig hos hektiske 
Brasserie France i 
Oslo.

eksPert: Svein 
Magnus Gjønvik 
fra Matakademiet 
i Trondheim deltar 
som ekspert i 
WorldSkills for sjette 
gang. Svein Magnus 
er Chief Expert I 
EuroSkills.

Deltaker: Karla 
Siverts (22) fra Grü-
nerløkka, utdannet 
ved Rosenvilde vg 
skole. Jobber i dag 
på prestisjetunge 
Bagatelle.

eksPert: Vidar 
Strande fra Opplæ-
ringskontoret for 
bilfag i Østfold. Vidar 
er ekspert i World-
Skills for andre gang.

Deltaker: Per-Arne 
Jansen (21) fra 
Stavanger, utdannet 
ved Gand vg skole. 
Jobber i dag hos 
Møller Bil i Stavan-
ger.

eksPert: Merete 
Embretsen, selv-
stendig næringsdri-
vende og ekspert i 
WorldSkills for første 
gang.

Deltaker: Madelen 
Høgnes Syversen (21) 
fra Aurskog, utdan-
net ved Sørumsand 
og Lørenskog vg 
skole. Er i dag lærling 
hos NRK i Oslo.

eksPert: Ragnvald 
Nore fra Norges 
Gullsmedforbund er 
med som ekspert i 
WorldSkills for sjette 
gang.

Deltaker: Beate 
Bratvold (21) fra Ski, 
nyutdannet gullsmed 
fra Plus-skolen i 
Fredrikstad og årets 
NM-vinner i faget.

om  
eksper-
tene:
Ekspertene er 
dyktige fagfolk, 
håndplukket av 
de respektive 
bransjene, 
det er disse 
som kjenner 
de aktuelle 
ekspertene og 
som kan velge 
ut fra kjennskap 
til både faglig 
dyktighet, 
vilje og evner. 
Ekspertene må 
dessuten  ha 
gjennomgått 
det obligato-
riske coaching-
programmet, et 
program som 
arrangeres på 
høyskolenivå og 
gir studiepoeng.

WorldSkills 
Norway har 
blant annet 
følgende krav til 
ekspertene:

n Må være 
faglig dyktig, ha 
fag eller sven-
nebrev, samt 
være i stand til 
å kommunisere 
sin fagkunn-
skap.

n Ha evne til 
å observere og 
vurdere.

n Ha gode 
språkkunnska-
per.

n Være en god 
motivator og 
inspirator for 
deltakeren i 
samarbeid med 
arbeidsgiveren.

n Være diplo-
mat og tørre å 
involvere seg i 
faglige diskusjo-
ner.

Har du hytte?
Planlegg utearealet 

allerede nå, 
og vi gjør jobben for 

deg i høst/vinter

Vi utfører 
små og store 

anleggsgartner-
oppdrag til både 

hus og hytte.
 Flotte og spennende 

løsninger!

VI HJELPER DEG MED 
DITT UTEANLEGG!

• Betongstein
• Brostein og skifer
• Natursteinsmurer
• Trapper 
• Forstøtningsmurer
• Plen og planter en og planter

WWW.STEEN-LUND.NO • TELEFON 33 45 81 95

ANLEGGSGARTNERMESTERE

AAKERHOLT
STEEN & LUND

Har du hytte?
Planlegg utearealet 

allerede nå, 
og vi gjør jobben for 

deg i høst/vinter

Vi utfører 
små og store 

anleggsgartner-
oppdrag til både 

hus og hytte.
 Flotte og spennende 

løsninger!

ANLEGGSGARTNERMESTERE

AAKERHOLT
STEEN & LUND

WWW.STEEN-LUND.NO · TELEFON 33 45 81 95

VI HJELPER DEG MED 
DITT UTEANLEGG!

• Betongstein
• Brostein og skifer
• Natursteinsmurer
• Trapper 
• Forstøtningsmurer
• Plen og planter en og planter
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tIDlIgere Deltaker: Eirik Høyme Rogn.

kurrere som spesielt kjærkomment, 
nå og for fremtiden. 
 – Dette er erfaringer ungdom-
mene kan dra nytte av gjennom hele 
sitt yrkesaktive liv, sier Vågeng, som 
tror at internasjonale konkurranser 
i seg selv kan inspirere og gi selvtillit 
til hvert enkelt fag generelt og til de 
respektive deltakerne spesielt.

Mangler selvtillit
Gjennom å delta i internasjonale 
konkurranser som «WorldSkills» får 
spesielt oppegående elever sjansen 
til å teste ut sin spisskompetanse i 

en internasjonal sammenheng, og 
se hva de er gode for.
 – Norske elever er typisk nok 
dobbelt så flinke som de selv tror, 
og ti ganger flinkere enn mora deres 
mener, ler Vågeng. 
 KS direktøren in spe tror dessu-
ten at deltakerne får en viktig innsikt 
i  hva som rører seg ute i verden og 
kan bygge relasjoner til likesinnede 
over hele kloden. Relasjoner som er 
særdeles viktig for den enkelte, men 
også av stor betydning for norsk 
næringsliv på sikt.
 – Det skal ikke stikkes under en 
stol at uansett hvilket fag du tilhører 
er evnen og muligheten til å kom-
munisere på en global arena helt 

Skolekonkurranser:

WorldSkills Norway har som formål å fremme fag- og yrkesopplæringen i 
Norge, både kvalitetsmessig og statusmessig. Et viktig virkemiddel i denne 
sammenheng er yrkeskonkurranser. 

Dette er tilbakemeldinger som 
de unge selv gir i forbindelse 
med yrkeskonkurransene. 

WorldSkills Norway ønsker derfor 
at skolekonkurranser i større grad 
kommer på timeplanen i skolen 
og på sikt blir en naturlig metode 
i undervisningen. 
 – Skolekonkurranser gir mange 
positive effekter. Ikke bare får yrkes-
fagene økt oppmerksomhet og 
fokus, bedre kvalitet gjennom tre-
ning og forberedelser til konkurran-
sene styrker motivasjonen hos både 
elever og lærere og reduserer frafal-
let betydelig, sier rektor 
ved Mesna Vidergående 
Skole Gerd Vole Lund.

Virkelighetsnært
Rektoren er av den opp-
fatning at konkurran-
sene øker forståelsen og aksepten 
for at det er lov å være god. Dette 
skjerper alle involverte i utdan-
ningsløpet, helt fra skoleledelsen, 
lærerne, elever og opplæringskon-
toret, via lærebedriftene og til hver 
enkelt fagutøver.
 – Den økte samhandlingen 
mellom skoler og aktuelle virksom-
heter i lokalmiljøet, fører på den ene 
siden til en mer virkelighetsorien-
tert undervisning, samtidig som 
det bygger et positivt omdømme av 
både fag og skoler ute i den virkelige 
verden, sier rektoren.
 Sigrun Vågeng  - tiltredende 
toppsjef i KS – trekker også fram 
erfaringene elevene får ved å kon-

Sterk plassering i Helsingfors ’05:

sølv med betydning

Grafisk design er ikke noe 
enkelt fag å konkurrere i, 
ofte basert og bedømt på 

smak og behag som det er. I World-
Skills blir imidlertid 70 prosent av 
oppgavene bedømt «objektivt.» 
Bare en del av oppgaven – som blant 
annet inneholdt design av 
firmalogo, visittkort, rekla-
memateriell og emballasje 
– ble tatt opp til subjektiv 
vurdering.
 – En av grunnene til 
at Eirik kom så langt var 
nok hans ryddighet og svært gode 
innsikt i de tekniske hjelpemidlene 
og verktøyene. I tilegg til hans unike 
kreative nerve, selvfølgelig, smiler 
Stein H Erichsen, som var dommer 
i Grafisk design i Helsingfors ’05.
 Selv er Høyme Rogn av den opp-

fatning at sølvmedaljen har betydd 
svært mye. Ikke minst personlig og 
rent karrieremessig.
 – Som deltaker i en global kon-
kurranse får man selvtillit av å bare 
være plukket ut. Vissheten om at 
man definitivt har havnet på riktig 

hylle og gjort riktige valg i livet er 
gull verd i seg selv. Når man i tilegg 
kniver helt i toppen er det klart at 
det er en boost for selvtilliten. Og 
selvtillit er viktig når man skal yte, 
sier Høyme Rogn, som i dag er fes-
tivalsjef for Norges høyeste musikk-

festival; Vinjerock. 
 Også faglig har konkurransen 
- og konkurrentene - påvirket i 
positiv retning. Under et sirkus 
som WorldSkills er mangfoldet, 
inspirasjonskildene og inntrykkene 
overveldende. 

 – I mitt fag er de store kul-
turelle forskjellene mellom 
verdensdelene enorme. Å 
se løsninger fra de Ara-
biske Emirater og Japan 
på de samme utfordrin-
gene man selv nettopp 

har løst var utrolig morsomt og 
lærerikt. WorldSkills har gitt meg 
mange internasjonale kontakter og 
kompiser. Jeg er ytterst privilegert 
som får lov til å henge med på dette 
sirkuset nok en gang, avslutter sølv-
vinner Høyme Rogn. 

Eirik Høyme Rogn (24) festivalsjef i Vinjerock, tok sølv i Grafisk design i 
WorldSkills ’05. Den nå etablerte yrkesutøveren er i år håndplukket av WSI 
Calgary til å delta i staben på kommunikasjonssiden. Tilfeldig? Neppe.

styrker fag, motivasjon og næringsliv

som deltaker i en global 
konkurranse får man selvtillit 
av å være plukket ut. 

Norske elever er typisk nok  
dobbelt så flinke som de selv tror, og 
ti ganger flinkere enn mora mener

avgjørende for å lykkes i fremtiden, 
sier Vågeng.

Konkurranser med effekt
Finland har over mange år etablert 
et målrettet system for skolekonkur-
ranser, både for ungdomsskoler og 
videregående skoler. 
 – Hvert år arrangeres det nasjo-
nale mesterskap forskjellige steder 
i Finland. De enkelte regionene og 
skolene søker om å få lov til å arran-
gere det finske mesterskapet, og det 
er stor interesse for å få være arran-
gør, sier Elisabeth Lange, sekreta-

riatsleder i World-
skills Norway.
 I Finland har 
skolekonkurran-
sene bidratt til 
å løfte yrkesut-
danningen ifølge 

Lange. Dette vises ikke minst på 
den formidable utviklingen de har 
hatt i resultater i forbindelse med 
WorldSkills. 
 – Fra å ligge langt ned på listen 
over de deltagende landene er nå 
Finland blant de aller beste. Da Fin-
land selv hadde Yrkes-VM i 2005 
havnet de på en sterk femteplass, 
sier Lange. 

Hevet over tvil
At konkurransene er viktige og rik-
tige blir derfor en stadig mer semen-
tert sannhet, også her til lands. Flere 
skoler og fag er derfor i gang med 
skolekonkurranser. Innen sveisefa-
get arrangeres det i år  - for 5. året 
på råd  - skolekonkurranser mellom 
fem fylker. Konkurransene er delt i 
tre nivåer; lokal skolekonkurranse, 

fylkeskonkurranse og regionkon-
kurranse. I fylkesmesterskapet 
møtes de beste fra skolene i fylket, 
og her plukkes de som skal gå til 
regionmesterskapet ut. Regionmes-
terskapet samler de beste fra alle de 
fem fylkene. 
 I helsefag ble det for første gang 
arrangert skolekonkurranse i 2006. 
Dette førte til Yrkes-NM i faget og 
deltakelse i WorldSkills i Japan 2007. 
Også i dette faget er det tre nivåer på 
konkurransene; lokal skolekonkur-
ranse, fylkesmesterskap og norges-

mesterskap. Så og si alle fylkene er 
representert under Yrkes-NM.
 – Konkurransene i de ulike 
fagene har blitt stadig bedre og 
mer vellykket. Dette har ført til stor 
mediedekning lokalt og nasjonalt. 
For årets WorldSkills i Calgary har 
vi en målsetting om å ta tre medaljer 
og få over 500 poeng i minst halv-
parten av fagene. Det burde gjøre 
oss til det beste landet i Norden, 
også foran foregangslandet Finland, 
avslutter en optimistisk sekretariats-
leder Lange.

selVtIllIt: KS nye toppsjef (tidligere direktør i NHO) Sigrun Vågeng tror 
at internasjonale konkurranser i seg selv kan inspirere og gi selvtillit til 
deltakerne.
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n Antall deltakerland og fag innenfor 
WorldSkills har hatt en jevn økning og det 
er en merkbart stigende interesse for å 
delta også fra Norge. Siden starten i 1950 
har Yrkes-VM vokst til et gigantarrange-
ment med nesten 900 deltakere fra mer 
enn 50 land. Norge deltok første gang i 
1991 i Amsterdam. 
 – Fra norsk side merker vi at de nasjo-
nale konkurransene som kvalifiserer for 
internasjonaldeltakelse, brer om seg. I år 
er vi svært stolte av at det norske laget 
til Yrkes-VM består av hele 19 dyktige 
ungdommer, sier nestleder i LO Tor-Arne 
Solbakken, som også er nestleder i  
styret i WorldSkills Norway. 

Fremtidige muligheter
Solbakken mener denne 
trenden peker mot en svært 
interessant utvikling. Først og 
fremst fordi konkurransene 
bidrar til å styrke yrkesfagenes 
omdømme og popularitet. 
 – Disse konkurransene  
appellerer sterkt til ungdom og 

utgjør en betydelig faktor i rekrutteringen 
til yrkesfagene. Jeg tror også de er også 
et viktige «folkeopplysningselement» 
gjennom den brede og markante medie-
fokuseringen disse arrangementene får, 
sier Solbakken. 

Kompetanse på internasjonalt nivå
LO’s nestleder er av den oppfatning at 
solide fagarbeidere med internasjonal 
selvtillit er viktig for næringslivet spesielt 
og landet generelt.  
 – Deltakerne i Yrkes-VM er landets 
beste i sine respektive fag og gode rolle-
modeller som gjør fagene synlige og 

frister andre til å velge nettopp 
deres fag. Det er derfor viktig å 
holde høy kvalitet på arbeidet 
som legges ned. Bare med høy 
kvalitet kan Norge markere 
sine tjenester og produkter i 
et stadig mer internasjonalt 
næringsliv. Vi ønsker alle nor-
ske deltakerne lykke til i årets 
Wold Skills i Calgary, avslutter 
Solbakken.

Gode fagarbeidere 
er viktig for landet

Innenfor fag- og yrkesopplæringen er det en økende interesse for 
internasjonale konkurranser innen utøvelse av et bredt spekter av 
fag. WorldSkills er en av disse og har utviklet seg til å bli et svært 
viktig «utstillingsvindu» for dyktig, norsk ungdom og fagene. 

LO ønsker de norske deltagerne lykke til i Calgary

Tor-Arne Solbakken
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n Hvordan blir  
jeg trykker?
Program for Teknikk og indus-
triell produksjon Vg1 + Vg2 
Produksjons- og industritek-
nikk + læretid i trykkerfaget.
Link: www.vilbli.no

VM i faget grafisk design (mediegrafiker):

Den som skal delta i Yrkes-VM i grafisk design 
må regne med å løse oppgaver innen profilde-
sign, emballasje, bildemanipulering og trykte 
medier. I løpet av fire dager skal reelle utfordrin-
ger løses med kreativitet, nøyaktighet og fart.

Siden NM i fjor høst har 
Kristin Oliversen (21) trent 
for deltakelse i Yrkes-VM i 

høst. Mye av treningen har foregått 
hjemme, men praktiske, hverdags-
lige utfordringer på jobben i Sta-
vanger Aftenblad, har også skjerpet 
sinn og sjel.
 – Det blir utfordrende å kon-
kurrere i en kreativ prosess med 
så mange folk rundt seg. Ettersom 
jeg jobber i en avis må jeg dessuten 
legge vekt på å trene emballasjede-
sign. Det får jeg ikke mye erfaring 
i på jobb, sier Oliversen.

Tredje generasjon
Både far og farfar er typografer. 
Det har inspirert til å velge faget. 
Oliversen ble norgesmester i 2008 
og en god plassering i Calgary vil 
gjøre CV’n enda bedre. At det skal 
gå bra er fagpersonene rundt den 
unge yrkesutøveren ikke i tvil om.
 – Kristin var i gang med å trene 
for Yrkes-VM dagen etter NM. I en 
periode trente hun så mye at vi fak-
tisk måtte roe henne ned, forteller 

Ikke akkurat VM i smak og behag

trYkker: Martin Blaalid.n Hvordan blir jeg mediegrafiker?
Mediegrafiker er et fag som 
både har lange tradisjoner og 
samtidig utvikler seg uhyre 
raskt. I takt med utviklingen av 
stadig voldsommere verktøy 
åpner det seg en rekke nye 
medier, felles for alle er at de 
trenger et utseende, et grafisk 
design. I tilegg kommer de 

klassiske grenene av visuell 
kommunikasjon. 
 For å bli Mediegrafiker: 
Program for Medier og kom-
munikasjon Vg1 + Vg2. 
Medier og kommunikasjon + 
læretid i Mediegrafikerfaget.
Linker: www.medielarling.no
og www.vilbli.no

Anne Cappelen Grandt, Oliversens 
trener og en av dommerne i årets 
Yrkes-VM.

Skjerper sansene
Grandt forteller at for å bli enda 
bedre fram mot konkurransen har 
medaljekandidaten blant annet 
jobbet en uke på et trykkeri som 
lager emballasje og tatt et spesial-
kurs i fancye PhotoShopfunksjo-
ner.
 – Jeg har aldri sett noen jobbe så 
effektivt i PhotoShop som Kristin 
gjorde under NM. I Yrkes-VM for 

to år siden hadde mange av delta-
kerne noen gode og noen dårlige 
dager. Etter fire dager skilte det tre 
poeng fra sjette til 16. plass. Vår 
deltaker ville klatret ti plasser om 

han hadde gjort én ting litt anner-
ledes, sier Grandt.

Klar og fokusert
Du skal være sterk for å lukke ute 
tusenvis av mennesker som henger 
over skuldra og følger med på data-
skjermen din. For fire år siden tok 
Norges deltaker i grafisk design 
sølvmedalje i Yrkes-VM. I år håper 
alle på gull.
 – I idrett vet du alt om konkur-
rentene dine, men i Yrkes-VM kan 
du bare delta én gang og ingen har 
derfor snøring på hvem de stiller 
mot, rent bortsett fra at de garan-
tert er i den ypperste verdenseliten 
da, avslutter Grandt. 

grafIsk DesIgNer: Kristin Oliversen

VM i trykking:

blander egen 
spesialfarge
– I Yrkes-VM skal vi trykke en plakat 
med bruk av de fire standardfargene 
cyan, magenta, yellow og black. Der-
etter skal jeg selv blande en spesi-
alfarge (Pantonefarge) og trykke 
denne på plakaten. Det er ikke satt 
av mye tid til oppgaven, så det er 
viktig å gjøre ting på riktig måte. sier 
Martin Blaalid. I Calgary møter han 
dyktige trykkere fra hele verden. Rolf 
Wesenberg ved Opplæringssenteret 
for visuell kommunikasjon i Oslo er 
Martins trener og tilrettelegger. I Cal-
gary går han inn i dommerteamet.
 – Martin er en rolig og sindig kar 
jeg ikke er redd skal miste hodet når 
det står på, sier Wesenberg.

Tenk deg en hverdag uten strøm. En verden 
uten tilgang på verken PC, DVD, PlayStation, 
kjøleskap eller TV. Mobiltelefonene slutter å 
virke, fly- og togtrafikk stopper, butikksenter 
og skoler må stenge. Uten elektrisitet stopper 
verden. Elektrofagene inneholder derfor noen 
av de aller viktigste yrkene i samfunnet. 
 Deler av opplæringen foregår i en bedrift 
som samtidig er villig til å gi deg betaling 
for å lære. Etter grunnutdannelsen kan du 
gå videre på fagskole eller bli ingeniør. Ved 
å velge elektrofag gir vi deg altså ikke bare 

Pål Nergaard koblet seg til 
bronse i verdensmesterska-
pet for telekommunikasjons-
faget i 07.

Elektrofag - en yrkesvei 
med mange muligheter
Drømmer du om å ha et yrke der dine omgivelser tar deg og din kompetanse på 
alvor? En jobb som gir deg muligheter til både faglig og personlig utvikling? Velger 
du elektrofag trer du inn i en spennende verden som gir deg en strøm av mulighe-
ter og utfordringer.

kunnskap, kompetanse og erfaring. Vi gir 
deg også en trygg og fremtidsrett jobb du 
kan vokse i og videreutdanne deg innen. Når 
fagprøven er avlagt, er du sikret jobb og kan 
ha hele verden som arbeidsområde. Strøm er 
strøm i hele verden. 

Elektrofag - en utdanning for fremtiden
Les mer om elektrofagene på gnizt.no  

Fra elek-
troklasse til 
verdensklasse, 
Bjarte Hoff ble 
verdensmester 
i elektrikerfa-
get i 05.

Velg en strømlinjeformet utdanning:
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Elisabeth Finnbråten (21) er blomsterdekoratør og skal til Yrkes-VM. Der 
blir utfordringene mange og store. Blant oppgavene finner vi buketter, 
brudearbeider, hengende dekorasjoner, romdekorasjoner, kroppssmykker 
og biler. 

Akkurat nå ligger Elisabeth 
Finnbråten i hardtrening. 
Det har hun gjort lenge. 

Etter at hun ble nummer to i Oslo-
mesterskapet - klasse B, for lærlin-
ger - øyner hun muligheter for å bli 
best i verden. 
 – Jeg har lagt opp en trenings-
plan med hardkjør fire - fem ganger 
i uka og en del intensive helger. Om 
kveldene er det sjefen min, Hans 
Torbjørn Åkesson, som trener meg, 
sier Finnbråten
 I Yrkes-VM blir tempo like viktig 
som design og kvalitet i utførelsen. 
Og selv om jobben i Interflora Stor-

bloMsterDekoratør: Elisabeth 
Finnbråten.

gatens Blomsterhandel daglig byr på 
skjerpende utfordringer, skal hun i 
midten av august trene på Statens 
fagskole for gartnere og blomster-
dekoratører før avreise til Calgary.

Tematikk i det blå
Oppgavene hun skal løse i VM er 
presentert i en teknisk beskrivelse, 
men selve tematikken dommerne 
velger umiddelbart før konkurran-
sestart, har hun ingen anelse om. 
 – Jeg trener på teknikker som er 
raske og skaper størst mulig uttrykk 
på kort tid i store arbeider.  Jeg må 
fordele oppgavene på underlag, 

konstruksjon og småpirk. Dessuten 
må jeg finne løsninger som funge-
rer. Blomster vil jo for eksempel 
gjerne ha vann, sier Finnbråten.

Foretrekker store arbeider
Finnbråten er ikke utpreget glad i 
småplukk. Trond Deetjen, hoved-
trener og dommer i Calgary, mener 
hun jobber rent, vakkert og pre-
sist også når det gjelder små ting, 

men at det da gjerne tar lenger tid. 
Stressmestring er derfor en del av 
forberedelsene. En mur av tilskuere 
vil granske hver detalj på en drøy 
meters avstand. 
 – I Yrkes-VM for to år siden 
tok Oscar Mikael Nilsson i Floral 
Art i Kristiansand Norges eneste 
gullmedalje i Yrkes-VM. Finnbrå-
ten har laget noe design, som etter 
mitt skjønn er klare «vinnere» sam-
menlignet med forrige gang, avslut-
ter Detjeen.

Andre kreative fag:

gull i sikte
Beate Bratvold (21), opprinnelig fra 
Ski uten for Oslo, som ble norges-
mester i gullsmedfaget i januar, er 
tatt ut på det norske Yrkeslandsla-
get og skal konkurrere i et fag med 
krav til stor nøyaktighet og sans for 
estetikk og form.

– Konkurransen går over fire dager 
og til sammen 22 timer. Da skal vi 
lage et smykke som består av fire 
moduler. Vi får utdelt en modul 
hver dag og ser ikke før siste dag 
om det hele passer sammen, sier 
Bratvold.

fashion i sømfag
Madelen Høgnes Syversen (21) - 
som går læretiden i NRKs kosty-
meavdeling - er på vei til Calgary for 
å møte verdens beste unge syere.
 – I VM skal jeg på fire dager sy 
et spileliv og et skjørt til en brud. 
Mønsteret og oppgaven er fastlagt 
nå. I tillegg til den fastlagte oppga-
ven vil vi få utlevert en boks med 
ukjente stoffer og eventuelt andre 
pynteting. Med disse elementene 
skal vi lage en fri dekorasjon til 
toppen, skjørtet eller begge deler, 
sier Syversen.

VM i blomsterdekoratørfaget:

n Hvordan blir jeg?
Vil du utdanne deg innen de kreative fagene må du være interessert 
i tradisjoner og estetikk og ha sans for form og farge, og du må  like 
å jobbe med detaljer.
n For å bli blomsterdekoratør velger du Program for Design og 
håndverk Vg 1 + Vg2 Blomsterdekoratør + læretid i blomsterdekora-
tørfaget. Linker: www.vilbli.no og www.blok.no.
n For å bli gullsmed velger du Program for Design og håndverk Vg1 
+ Vg2 Design og gullsmedhåndverk + læretid i gullsmedfaget
n For å bli kjole- og draktsyer velger du Program for Design og 
håndverk Vg1 + Vg2 Design og tekstil + læretid i kjole- og draktsyer-
faget. Linker: www.vilbli.no

Der laurbærene henger høyt

gullsMeD: Beate Bratvold

Oslo kommune
Utdanningsetaten

Utdanningsetaten ivaretar Fylkeskommunens administrative og faglige ansvar for gjennomføring av fag- og yrkesopplæring i både 
skole og bedrift. For å sikre kvalitet i opplæringen, har vi et nært samarbeid med våre 1800 lærebedrifter og opplæringskontorer om 
systematisk oppfølging, veiledning og kompetansehevende tiltak. 

Fagopplæringsbyen Oslo: Kvalitet i opplæring

Tall fra 2008:
174 nye lærebedrifter
114 ulike lærefag
1355 nye lærekontrakter
1583 avlagte fag-/svenneprøver

Utdanningsetaten ga Elisabeth Finnbråten oppdraget med å 
lage buketter til foredragsholdere som deltok på årets 
sommeravslutning for alle ledere i Osloskolen. Her mottar 
Hanne Tømta, teatersjef ved Nationaltheatret, sin bukett av 
utdanningsdirektør Astrid Søgnen.

Blomsterdekoratør
Elisabeth Finnbråten (20) 
Storgaten Blomsterhandler

Elisabeth Finnbråten skal representere Norge 
i Yrkes-VM i Calgary i september i år. Det er 
hele 7 av de totalt 19 norske representantene 
som har hatt læretiden i bedrifter i Oslo.

Denne buketten 
er laget av meg!

Vi er stolte over at hele seks lærebedrifter fra Oslo er representert i Yrkes-VM. 

Lykke til i Calgary!
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VM i automatiseringsfaget:

Automatiserte prosesser i industrien omfatter alt fra pakking av pålegg og stansing av spader, til 
separasjon av olje og saltvann på norskehavets bunn. Glenn Augerud (19) og Ole André Svindseth 
Kristiansen (19) er best i Norge på mekatronikk.

n Hvordan bli 
automatiker?
Automatiseringsfaget 
passer for kreative sjeler 
med sans for teknologi og 
maskiner. Ikke bare må du 
ha gode ferdigheter innen 
el-sikkerhet, elektriske 
installasjoner, styrings- og 
reguleringssystemer. Du 
må også ha en grunnleg-
gende systemforståelse og 
evnen til å se på hver enkelt 
komponent av produksjons-
prosessen i en helhet. 
For å bli automatiker: 
Program for Elektrofag 
eller Teknikk og industriell 
produksjon Vg1 + Vg2 
Automatisering + læretid i 
automatiseringsfaget 
Linker: www.vilbli.no, www.
gnizt.no og www.norskin-
dustri.no/ung

Glenn Augerud bor på Hvit-
tingfoss i Buskerud, men 
jobber for K-Tech på Kongs-

berg. En virksomhet som leverer en 
rekke tjenester og installasjoner for 
FMC, en høyteknologibedrift på 
Kongsberg som er verdensledende 
leverandør av undervannsinstalla-
sjoner til oljeindustrien. 
 – Jeg er mye involvert i testing av 
elektronikken på produktene, samt 
vedlikehold. Produktene vi leverer 
skal brukes på de dypeste havbun-
nene det i dag opereres på, forkla-
rer han. Augerud er lærling og skal 
avlegge fagbrev som automatiker i 
2010. 

Spesiell opplevelse
Makker Ole André Svindseth Kris-
tiansen vet litt om slike konkur-
ranser. Han har tidligere deltatt for 
Norge i EuroSkills, den Europeiske 
varianten av WorldSkills, hvor han 
kom på en fin andre plass. Kris-
tiansen er utdannet automatikk-
mekaniker ved Etterstad videre-
gående skole. Han kommer fra 
Nordstrand i Oslo, og er til daglig 
i jobb hos bedriften Artech.
 - WorldSkills er jo mye større 

og testing er viktige ingredienser i 
oppgaven, sier Kristiansen.
 Det kan ta tusenvis av arbeids-
timer å opparbeide og installere 
en moderne, automatisert pro-
duksjonslinje. I WorldSkills har de 
to norske deltakerne fire dager til 
rådighet.
 – Mekatronikk er et fag hvor man 

deltar som team, så 
et godt samarbeid er 
viktig. Vi har hatt et 
tett opplegg fram til 
VM. Vi har trent og 
trent, vi har jo et håp 
om klare å ta en med-
alje i mesterskapet, 
sier Augerud.

Må være 
kreative
Når det kommer til 
selve konkurransen 
frykter teamet asia-
tene mest. De har 
etter sigende ligget 
i hardtrening for 
denne konkurransen 
i flere år. 
 – Vi fra Norge 
kan kanskje score på 

å være mer kreative og levere «litt 
annerledes» løsninger. På forhånd 
har vi gjort oss trygge på de sty-
ringssystemene som skal brukes i 
konkurransen, det gir oss et godt 
rammeverk for å løse oppgavene, 
sier Kristiansen. 
 Mekatronikkguttene har trent 
sammen i lokaler ved Strømmen 

autoMatIkere: Glenn Augerud og Ole André Svindseth Kristiansen.

videregående skole og ved K-Tech 
på Kongsberg. Teamet har også vært 
med på nordiske forberedelseskon-
kurranser. 
  – Det som blir svært annerledes 
enn vi er vant til i det daglige er jo 
publikum. Mange tusen kommer til 
å se på oss når vi jobber. De vil være 
helt oppi oss og studere i detalj hva 
vi gjør, det gir et ekstra press på oss. 
Håper vi ikke blir for stresset av det, 
avslutter Augland.

enn det Europeiske mesterskapet. 
Her blir det nok enormt mange 
tilskuere og mye større press rundt 
det hele. Norge har gjort det bra 
tidligere, og vi skal være klar til å 
gjøre vårt beste igjen. I konkurran-
sen skal vi mest sannsynlig sette opp 
en produksjonslinje og kanskje lage 
et samlebånd for et produkt. Feilsøk 

automatikere i medvind

HiAk coacher eksperter og 
dommere til dyst i Calgary
Hvordan kan norske deltakere i VM i yrkesfag få best mulig trening og oppfølging før 
konkurransene? Svaret er: Kurs for støtteapparatet, der de som skal følge deltakerne 
fram til dyst drilles i hvordan skape best mulig motivasjon og fokus.

ved HiAk forteller at studiet i 
coaching og relasjonsledelse tar 
utgangspunkt i praksis og den 
nære sammenheng mellom prak-
siserfaringer og relevant teori.  
 – Vi legger vekt på at teori 
konkretiseres og utprøves som 
grunnlag for refleksjon og indi-
viduell utvikling av coacherkom-
petanse, og spesielt med hensyn 
til relasjonsledelse. Studentenes 
egen yrkesbakgrunn og arbeids-
livserfaring er alltid en vesentlig 
referanseramme for studiet, sier 
Stenberg. 

n Førstelektor Hæge Nore fra 
Høgskolen i Akershus, avd. for 
yrkesfaglærerutdanning, har 
siden i vår hatt like mange bran-
sjefolk som deltakende elever på 
et skreddersydd kurs. Oppgaven 
har vært å bevisstgjøre instruk-
tørene - ekspertene - både som 
enkeltindivider og som gruppe på 
ansvaret og utfordringen i å bidra 
til at de norske yrkesfagelevene 
yter maks, når det gjelder. 
 – Den norske avdelingen av 
Worldskills har sett at andre land 
jobber mer systematisk med 
forberedelser, både av deltakerne 
og av instruktører og dommere. 
Tidligere deltakere har også gitt 
uttrykk for at de har savnet noe 
lignende. Når vi fra HiAk i år har 

kommet inn i Worldskills, er det 
et forsøk på å imøtekomme et 
slikt behov, sier Hæge Nore.  
 Kurset er basert på høgskolens 
studietilbud i coaching og rela-
sjonsledelse. Høgskolen i Akers-
hus har status som et nasjonalt 
utdannings- og forskningssenter 
innen yrkespedagogikk, og tilbyr 
lærerutdanning i yrkesfag, så vel 
som videreutdanninger av lærere 
og skreddersydde opplegg og 
kurs i relaterte deler av bedrifts-
markedet. 
 Studieleder Marit Stenberg 

COACHING: Førstelektor Hæge 
Nore ved Høgskolen i Akershus 
er tilknyttet videreutdanningen 
i coaching og relasjonsledelse. 
Utdanningen, eller elementer av 
denne, tilbys både som ordinært 
høgskolestudium, og som skred-
dersydde kurs for oppdragsgiver. 
(Foto: Jan Eriksen)
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Norsk industri tar miljøet på alvor. For det første gjennom en konsekvent og mål-
bevisst satsing på industrielle produksjonsprosesser som tilfredsstiller de strenges-
te miljøkrav i verden. For det annet gjennom massive investeringer i innovasjon 
og ny teknologi. Industrien jobber tett på forskningsmiljøene og universitetene. 
Kunnskap og kompetanse, koblet med teknologi og industri, er det som skal til 
for å løse klimakrisen og miljøutfordringene. Ingen framtid uten teknologi, ingen 
teknologi uten industri.
 Norsk industri er i verdenstoppen når det gjelder å gi viktige bidrag til et bedre 
miljø, globalt så vel som nasjonalt. CO2-rensing, solenergi og utvikling av havba-
sert vindkraft er tre eksempler på områder der norske virksomheter er verdens-
ledende. Det samme kan sies om teknologien som gjør det mulig å hente olje og 
gass opp fra stadig dypere havdyp. Norske selskaper har utviklet spissteknologi 
som etterspørres verden over. Leverandørindustrien innen olje og gass har på 40 
år utviklet seg til å bli en av Norges viktigste næringer.
Fortsatt industriell utvikling i Norge er et viktig miljømål, nasjonalt og globalt.

Stein Lier-Hansen
Adm. direktør i Norsk Industri

vi trenger deg!
Vi tar miljøet  på alvor 
– og

matfagene deltok i 2007 på det 
nasjonale mesterskapet i Brasil.  
Mange av våre tidligere deltakere 
har også fått interessante jobber i 
andre land gjennom deltakelsen 
på landslaget, disse representer en 
kompetanse og innsikt vi i størst 
mulig grad forsøker å dra veksler på 
i forhold framtidige konkurranser, 
sier Lange. 
 Lange er av den oppfatning at å 
delta i internasjonale yrkeskonkur-
ranser fremmer fagene og skaper 

interesse og kunnskap om deres 
betydning i samfunnet. 
 – Yrkeskonkurransene er viktige 
møteplasser for nettverksbygging 
og for å sammenlikne utdannings-
nivå og arbeidsmetoder i en stadig 
mer globalisert verden. Yrkeskon-
kurransene bidrar til entusiasme 
og motivasjon. De setter fokus på 
faglig kvalitet i arbeidet. Dessu-
ten motiveres ungdom, lærere og 
utdanningsinstitusjoner til å yte sitt 
aller beste, avslutter Lange.

Menneskene og organisasjonene bak suksessen:

Yrkeslandslaget som straks 
setter seg på flyet til World-
Skills ’09 i Calgary har mange 

uvurderlige støttespillere. Foruten 
tungvekterne LO, NHO og Utdan-
ningsdirektoratet er alle bransjene 
sterkt medvirkende. Men viktigst 
for suksessen er nok allikevel fag-
personene som står på i kulissene, 
før, under og etter.
 – Det er NHO, LO og Utdan-
ningsdirektoratet som sammen 
finansierer det meste av driften av 
WorldSkills Norway og Yrkesland-
slaget. Likevel hadde det ikke vært 
mulig å gjennomføre forberedelsene 
fram mot Calgary uten den store 
innsatsen som gjøres av bransjene. 
De legger ned et enormt arbeid, 
finansierer og forbereder kandida-
tene. Uten dem hadde det ikke vært 
mulig å gjennomføre noe som helst, 
sier Elisabeth Lange, sekretariatsle-
der i WordSkills Norway

Kontinuerlig anstrengelse
Norge deltar internasjonalt både i 
EuroSkills (Yrkes-EM) og i World-
Skills Competition (Yrkes-VM). 
Dessuten deltar flere landslagsdelta-
kere på andre internasjonale yrkes-
konkurranser over hele verden. 
 – I 2008 deltok for eksempel de 
to tidligere landslaghelsefagdelta-
kerne i mesterskapet for arabiske 
land i Dubai, og våre deltakere i 

bredt samarbeid om Yrkeslandslaget

n Hva er euroskills?
EuroSkills er den europeiske utgaven av WorldSkills, dvs. Yrkes-EM. 
Yrkes-EM arrangeres også hvert annet år. EuroSkills ble arrangert for 
første gang i 2008 og Norge deltok der med 11 ungdommer. Norge 
gjorde en fabelaktig innsats og ble 4. beste nasjon (av 30). Det 
ble bl.a. gullmedaljer i både frisørfaget og i grafisk design + både 
sølv- og bronsemedaljer. Alle deltakerne fikk diplomer for utmerkede  
prestasjoner. Neste EuroSkills arrangeres i Portugal høsten 2010 
(like etter Yrkes-NM). Har du ambisjoner om å delta? Ta i så fall 
kontakt med din bransjeorganisasjon eller sekretariatet i WorldSkills 
Norway. Aldersgrensen i EuroSkills er 25 år. Mange av bransjeorga-
nisasjonene vil nok bruke både regionale konkurranser og Yrkes-NM 
2010 til å ta ut sine deltakere. Også i EuroSkills kan deltakerne kun 
delta én gang.

støtteaPParatet:  Fra v. Offisiell delegat Espen Lynne Amundsen, lag-
ledere for deltakerne Tor Wessel og Elisabeth Bonnevie Svendsen, teknisk 
delegat og administrativ leder av WorldSkills Norway Elisabeth Lange

n Hva er Yrkes-NM?
Yrkes-NM arrangeres hvert 
annet år. Første gang var i 2006 
på Norges Varemesse på Lil-
lestrøm. Neste gang arrangeres 
Yrkes-NM i oktober 2010 på 
Lillehammer.
 Under Yrkes-NM samles 
det til yrkeskonkurranser i en 
mengde fag (mellom 20 – 30) 
innen håndverk, industri/tek-
nologi, natur, helse, service og 
matfag. Konkurransene er både 
nasjonale og internasjonale, 
og mange av konkurransene vil 
danne basis for uttak til både 
Yrkes-EM og Yrkes-VM.

 Under Yrkes-NM vil det i til-
legg bli arrangert yrkesmesse 
med demonstrasjoner i en rekke 
fag, og det vil også bli mulig 
for besøkende til å prøve seg i 
forskjellige fag. Det vil også bli 
arrangert en rekke konferanser 
og seminarer med fokus på 
kompetanse og rekruttering.
 Skoler, opplæringskontor, 
bedrifter, foreldre/foresatte, 
organisasjoner m.m. ønskes vel-
komne til å besøke arrangemen-
tet. Det er ventet et besøkstall 
på 15.-20.000 under de tre 
dagene konkurransedagene. 
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VM i anleggsgartnerfaget:

skal gjøre gull av gråstein og jord
Håvard Borgevad (19) og Jostein Bjørnstad (20) 
fra Buskerud sjokkerte seg selv med å vinne Nor-
disk mesterskap for unge anleggsgartnere i mai. 
Nå bærer det til Calgary for å vinne VM. 

Om noen uker skal Borgevad 
og Bjørnstad forsvare de 
norske fargene i WorldSkills 

Competition ’09 i Calgary. I tillegg 
til intensiv trening har begge utrolig 
nok rukket å ta fagprøven i løpet av 
sommerne.
 – Det blir ingen sommerferie i 
år. Vår bransje har jo normalt mye 
å gjøre om sommeren, men vi har 
i tilegg brukt mye tid på å trene på 
mulige konkurranseoppgaver, sier 
Borgevad, som til daglig jobber 
hos Hyggen Fjære AS. Sammen 
med Jostein Bjørnstad utgjør han 
Norges team i gigantarrangementet 
i Calgary.
 Han forteller at arbeidsoppga-
vene i det daglige mye går i beleg-
ningsstein, faste dekker og murer, 
men også i planting av nyanlegg og 
vedlikehold. De fleste nye anlegg 
leveres som regel med tre års ved-
likehold,

en smakebit
Teamet har fått tegningene til deler 
av oppgavene som skal løses. 30 
prosent av oppgaven blir imidler-
tid forandret like før mesterskapet 

hagen og John Sikkeland ved Senter 
for opplæring i anleggsgartnerfaget 
(SOA) som har stått for.
 – Oppgaven denne gangen blir å 
bygge en overgang mellom en skog 
og en bakhage. Problemstillingen 
er grei, men oppgaven inneholder 
noen materialer vi ikke er kjent 
med i Norge. Ingen av dem jobber 
vanligvis så mye i tre. Vi har derfor 
skaffet dem tilleggsundervisning av 
en tømrer, forteller Algrov, også hun 
knyttet til SOA.

Oppsamlet erfaring
Det er andre gang Norge deltar i 
Yrkes-VM i anleggsgartnerfaget. 
Derfor stiller deltakerne, trenerne 

n Hvordan bli 
anleggsgartner?
Anleggsgartner er et yrke 
som passer for deg som er 
estetisk anlagt, liker fysisk 
arbeid og ikke er redd for 
å få jord under neglene. 
Den daglige jobben består 
gjerne av bygging og 
vedlikehold av utearealer, 
tilrettelegging for lek, idrett 
og fritid for alle brukergrup-
per, små og store. Som 
anleggsgartner kan du få 
jobb både i offentlig sektor 
og i private foretak.
 For å bli Anleggsgartner: 
Program for Naturbruk Vg1 
+ Vg2 Anleggsgartner- og 
idrettsanleggsfag + læretid 
i anleggsgartnerfaget 
Linker: www.vilbli.no og 
www.soa.no

starter. Det betyr at det ikke holder 
å bare terpe på tegningen de har 
foran seg nå. De må også se inn i 
krystallkulen å spå hvilke mulige 
endringer som kan være høyaktu-
elle og forberede seg på mange ulike 
varianter.
 – Vi har løst hele oppgaven flere 
ganger i løpet av sommeren. I til-
legg har vi fokusert på de vanskelige 
detaljene. Oppgaven er helt anner-
ledes enn det vi er vant med fra vårt 
daglige virke her hjemme. Vi er for 
eksempel lite drillet på å arbeide så 
mye i tre, sier Borgevad.

Teamwork
Anleggsgartnerfaget er et av de få 
fagene hvor det er tomannslag i 
Yrkes-VM. Det stiller krav til sam-
arbeidsevnene. Heldigvis har teamet 
kjent hverandre lenge. Bjørnstad tok 
grunnkurs i naturbruk på Gjenne-
stad mens Borgevad tok byggfag 
før han kom til Gjennestad, hvor 
de møttes da begge begynte på VK1 
Anleggsgartner.
 – Det var helt rått å vinne i 
Nordisk. Det var vår første kon-
kurranse. Håvard og jeg har jobbet 

mye sammen på skolen. Vi utfyller 
hverandre på forskjellige områder 
og vi vet hvem som gjør hva best, 
sier Bjørnstad som opprinnelig er 
fra Skiptvet, men som flyttet til 
Stokke for å gå på Gjennestad gart-
nerskole. Siden den gang har han 
blitt boende i Stokke og arbeider i 
dag hos Aakerholt Steen og Lund 
AS.

Topp ytelse må til
At oppgavene blir krevende i Yrkes-
VM kan Linda Algrov bekrefte. Hun 
er ekspert og dommer i Yrkes-VM 
og har ansvaret for forberedelsene. 
Den praktiske treningen av Borge-
vad og Bjørnstad er det Tone Alme-

og støtteapparatet med forrige 
teams erfaringer i ryggsekken. 
Svært nyttig, men ikke nødven-
digvis utslagsgivende for plasse-
ringen.  Det vil i år nemlig bli gjort 
flere endringer fra tidligere. Forrige 
gang ble oppgaven for eksempel løst 
innenfor en treramme. 
 – Jeg er veldig godt fornøyd med 
deltakerne vi har med i år. De er 
motiverte og bedriftene de jobber i 
er interesserte og legger forholdene 
til rette slik at de har fått trent både 
i og utenfor arbeidstiden. Jeg er 
optimistisk og tror at gutta kan nå 
virkelig langt, avslutter Algrov.

aNleggsgartNere: Jostein Bjørnstad og Håvard Borgevad.

– Stup inn i «Muligheter», et interaktivt program som gir innblikk i 
en verden av muligheter innen teknologi og realfag. Programmet 
er en hjelp til å orientere seg i forhold til jobb og karriere og kan 
med fordel også brukes i undervisningen i flere fag.

Norske høyteknologiske bedrifter trenger mange nye medarbei-
dere de neste årene. Som jente eller gutt, alene og i team, kan 
du bli med og utvikle ny teknologi, løse miljøutfordringer, skape 
nye løsninger og produkter verden trenger. En utdannelse innen 
teknologi og realfag gir flere muligheter enn du er klar over. Det 
er organisasjonen Norsk Industri som sammen med Utdannings-
forbundet presenterer et nytt lære- og informasjonsmateriell om 
teknologi og realfag.

 – Muligheter er et nettbasert program som består av filmer, tilhø-
rende historier, kunnskapslabyrinter, matematiske nøtter m.m. Her 
blir man bl.a. kjent med flere ungdommer som leter etter sin vei 
inn i jobb og arbeidsliv. Programmet blir allerede brukt av mange 
skoler. Et tilhørende lærehefte er skreddersydd for lærere som vil 
bruke programmet i undervisningssammenheng. Opplegget egner 
seg svært godt i matematikkfaget og det nye yrkesorienterings-
faget Utdanningsvalg. Programmet kan også brukes i bedrifter. Gå 
inn i Muligheter-programmet og se mer informasjon på nettsiden.

www.norskindustri.no/ung

– Hmm… Hva skal vi bli? Hvem skal vi være når vi blir 
voksne? Emil Buin Ellingsen og Morten Evensen er elever fra 
Stoppen ungdomsskole i Lier, de funderer på hva framtiden 
vil innebære. Disse er to av mange elever som har benyttet 
Muligheter-programmet.

All verdens muligheter
Teknologi og realfag - gratis program:
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FAKTABOKS
•	 5024	løpende	lærekon-

trakter
•	 2385	nye	lærekontrakter
•	 30	videregående	skoler
•	 16800	i	videregående	

opplæring
•	 2500	nye	fag-/svenneprø-

ver
•	 15	medaljer	i	Yrkes-NM	

2008

og	fagutdannelse,	mens	bare	
ca	15	prosent	av	jobbene	vil	
kreve	ufaglært	arbeidskraft.	
Utsiktene	til	å	skaffe	seg	ar-
beid	uten	fagutdannelse	eller	
høyere	utdannelse	blir	der-
med	betydelig	begrenset.	

Utfordringen ligger	i	å	
klare	å	utdanne	nok	folk	til	
de	jobbene	å	forsyne	næ-
ringslivet	med	den	fagkom-
petanse	bedriftene	etterspør.	
For	å	få	dette	til	må	bedrifter,	
bransjer,	organisasjoner	
og	utdanningsmyndigheter	
tenke	langsiktig	slik	at	den	
gode	og	viktige	utviklingen	
fortsetter.
	 –	Ved	å	stimulere	ungdom	
til	å	velge	utdanning	–	og	da	
særlig	tekniske	og	naturviten-
skapelige	fag	–	i	dag,	vil	vi	stå	
langt	bedre	rustet	til	å	møte	
industrien	og	næringslivets	
behov	i	morgen,	avslutter	
Auestad.

Drømmefylke for 
potensielle yrkesutøvere
Rogaland er med sine 5 024 lærlinger fylket med 
desidert flest løpende lærekontrakter her i landet. 
Kanskje ikke så rart. Få andre steder i Norge skjer det 
så mye spennende innen industri, teknologiutvikling, 
næringsliv og gastronomi som i matfylket Rogaland.

rogaland	er	dessuten	med	
sine	mer	enn	2	300	nye	

lærlingplasser	også	det	fylket	
som	troner	høyest	når	det	
kommer	til	å	skape	størst	rom	
for	ferske	fagfolk.	
	 –	Mye	av	grunnen	til	at	
Rogaland	er	landets	fremste	
fagopplæringsfylke	er	mulig-
hetene	og	utfordringene	som	
finnes	for	fagarbeidere	i	vårt	
dynamiske	og	fremtidsret-
tede	næringsliv,	sier	Inge	Jarl	
Auestad,	fungerende	fagopp-
læringsjef	Seksjon	for	fagopp-
læring	Rogaland	fylkeskom-
mune.

for landets skarpeste	
ungdom	ligger	veiene	åpne	
i	Rogaland.	Her	vil	alle	finne	
muligheter	for	faglig	og	per-
sonlig	utvikling,	muligheter	
som	blir	stadig	større.	Etter	
hvert	som	utdanningsretnin-
gene	blir	flere	og	mer	fleksible	
åpner	det	seg	nemlig	veier	til	
videreutdanning	på	et	høyere	
nivå	for	den	som	virkelig	har	
ambisjoner.

fremtiden krever utdan-
ning.	EU	anslår	i	sine	progno-
ser	at	ca	50	prosent	av	net-
totilgangen	på	jobber	allerede	
i	2010	vil	komme	innenfor	
områder	som	krever	høyere	
utdannelse.	40	prosent	vil	kre-
ve	videregående	utdannelse	
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VM i kokkefaget:

skrider til gryta med hode og hjerte
Gourmetrestauranten Bagatelle fikk igjen sin andre Michelinstjerne i vår. 
Det kan Norges fremste kjøkken tilskrives æren for. En av de aller yngste 
bagatellekokkene – Karla Siverts (22) – sliper nå knivene foran Yrkes-VM i 
kokkefaget. Der vil hun vinne.

Bagatelle tiltrekker seg landets 
beste sommelierer og kokker, 
og har i mange år hatt en spe-

sielt høy stjerne blant landets bedre 
restauranter. 
 – Det er med en viss skrekk-
blandet fryd jeg går til jobben hver 
dag. Kjøkkenet på Bagatelle er som 
et eventyr av en skole, i hvert fall 
etter at den verste prestasjonsang-
sten etter hvert har dabbet av, sier 
ungkokk Siverts. 

Prestere eksepsjonelt
På Bagatelle må alt stemme. Råva-
rene må være av ypperste klasse, 
kokkene talentfulle og skjerpede, 
menyen kreativ, balansert og tilbe-
redt etter alle kunstens regler.
 – Jeg har fått frigitt mye tid de 
siste månedene og fokuset har vært 
på konkurransen,  men jeg er fort-
satt en del av opplegget og har stått 
både på dessertstasjonen og kjøtt-
garnityr. Vi gjør dessuten ting ved 
siden av så det blir verken kjedelig 

n Hvordan blir jeg servitør?
Servitørfaget er et internasjonalt fag og passer for deg som liker å 
formidle kunnskap, er nøyaktig, kald i stressede situasjoner og glad 
i matkultur. Faget har utviklet seg enormt de siste årene i takt med 
stadig nye restaurantkonsepter og nordmenns gryende gastrono-
miske interesse. 
 For å bli Servitør: Program for Restaurant- og matfag Vg1 + Vg2 
Kokk- og servitørfag + læretid i servitørfaget 
Linker: www.vilbli.no og www.restaurantogmatfag.no

VM i servitørfaget:

Peter Sand Dørstad (19) pugger tung teori foran 
VM i Calgary. I kampens hete må alt gli perfekt. 
Det er ikke rom for verken fomling eller fundering 
dersom han skal gå helt til topps. 

n Hvordan blir 
jeg kokk?
Kokkefaget har utviklet seg 
enormt de siste tiårene. Mye 
av grunnen er den store og 
kontinuerlig tilgangen på 
impulser, råvarer og ingredi-
enser fra en globalisert ver-
den. I dag er det derfor ikke 
nok å være glad i å lage mat 
for å bli kokk, du er også nødt 
til å være bevisst tradisjoner i 
et flerkulturelt samfunn. 
 For å bli Kokk: Program for 
Restaurant- og matfag Vg1 
+ Vg2 Kokk- og servitørfag + 
læretid i kokkfaget. 
Linker: www.vilbli.no og www.
restaurantogmatfag.no

Dørstad jobber til daglig hos 
Brasserie France i Oslo og 
forteller at han er mest vant 

til brasseriservering. Men de andre 
oppgavene han på forhånd vet han 
skal løse i VM er ikke avskrekkende. 
Over fire dager skal håpefulle, unge 
servitører bruke én dag på en gour-
metrestaurant, én på et bankettar-
rangement, én på et brasserie og én 
i en bar.
 – I gourmetrestauranten skal det 
serveres en hovedrett med fisk som 
skal trancheres ved bordet. Antake-
lig blir det dampet ørret, men det 
kan også bli en flat fisk, sier Dør-
stad. 

Pynt og presisjon
Han skal også lage en salat med 
vinagret og dekantere vin. Serverin-
gen skal være «russisk». Det betyr 

at maten skal legges på tallerken for 
gjesten. Ofte legger gjesten selv på 
garnityret, men Peter planlegger 
å legge det på selv. Det er nemlig 
vanskelig å få stykker av dampet fisk 
pene. Det kan pyntes på med å legge 
på garnityret. Dette er en dag hvor 
det skjer veldig mye. 
 – Bankettoppgaven er et større 
bord med åtte gjester. Serveringen 
skal gå raskt og være elegant. Det 
blir en konkurranse i tempo. Her 
skal vi servere en tre retters middag 
med aperitiff og viner, sier Dør-
stad. 

Drikke hører med
I brasserieoppgaven skal han ta 
bestilling fra en begrenset meny 
og dekke opp bordet i forhold til 
bestillingen. I baroppgaven skal 
han lage aperitiffer, cocktails og 

longdrinks. I tillegg kommer ulike 
kaffe- og tetyper.
 – Vi skal også lukte oss fram til 
ulike brennevinstyper og fastsette 
druetype ved en blindsmaking av 
vin, sier Dørstad.
 Sammen med trener og dommer 
Alexander Skjefte fra To rom og kjøk-
ken i Trondheim har han hatt flere 
samlinger foran konkurransen. 
 – Petter er en rolig fyr som sjel-
den lar seg stresse. Jeg tror vi har 
forberedelsene under kontroll. 
Men det blir uansett en utfordring, 
avslutter Skjefte.

Varmer opp med å ta fagprøven

kokk: Karla Siverts.

serVItør: Peter Sand Dørstad.

eller ensformig, sier Siverts, som 
med årene håper å kunne åpne sitt 
eget sted. 

Fire dager, fire menyer
Selve konkurransen hun skal gjen-
nom i Calgary går over 16 timer for-
delt på fire dager. Hun og konkur-
rentene fra hele verden skal lage fire 
menyer. I mai fikk hun kjennskap til 
oppgavene hun skal løse de tre første 
dagene. Hva som skal lages den fjerde 

dagen får hun ikke vite før konkur-
ransedagen. Da vil hun få utlevert 
en kurv med ingredienser hun ikke 
har anelse om på forhånd. 
 – Karla er dyktig på smak og 
anretning – både varme og kalde 
retter. Matakademietsjef Svein 
Magnus Gjønvik, i Trondheim har 
sammen med teamet på Bagatelle 
vært Karlas trener og mentor, og er 
med som dommer i WorldSkills for 
sjette gang. 

På vei til å bli blomsterdekoratør?
Lærlingbedriften og den første arbeidsplassen har stor betydning for din videre karriere. Det er viktig at du trives, at du 
lærer mye, at du får utfordringer og får utvikle deg. I Interflora-butikkene kan du jobbe i et miljø der faget blir tatt på 
alvor. Her er det muligheter for utfoldelse og utvikling i blomsterfaget. Hos Inteflora treffer du mange av Norges  
dyktigste og mest etterspurte blomsterdekoratører. Det gir mulighet for  
en spennende jobb, og kanskje for å starte egen bedrift etter hvert! Interflora
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