
En viktig del av arrangementet er Utdanningstorget, 
som finner sted parallelt med yrkeskonkurransene. 
Her kan ungdom og foreldre møte representanter fra 
en rekke fag. De kan prate direkte med ungdom som 
har valgt utdanningsvei, med fagfolk fra næringslivet 
og lærere, rådgivere og elever fra skolene. Akershus 
fylkeskommune vil lage en besøksplan for skolene. 
Nærmere informasjon om dette blir gitt. 

Ungdommene som deltar i Yrkes-NM er tatt ut gjen-
nom lokale og regionale konkurrenser, og de er hel-
tente på en plass på pallen!  Mange av gullvinnerne 
tas ut på det norske Yrkeslandslaget, som skal rep-
resentere Norge under Yrkes-VM i Tyskland i 2013.

Yrkes-NM arrangeres hvert annet år av WorldSkills 
Norway. I år er Akershus fylkeskommune samar-
beidspartner for arrangementet, som finner sted på 
Norges Varemesse på Lillestrøm.

Konkurransene vil foregå over 24.000 m2 i hallene A, 
B og C, samt utearealet. En av konkurransene – NM i 
CNC – vil skje på K-Tech på Kongsberg.

Yrkes-NM + Utdanningstorget er det viktigste utstill-
ingsvindu for yrkesfag, intet annet arrangement kan 
gi tilsvarende innsikt i de forskjellige yrkesfagene i 
videregående opplæring. Arrangementet er Norges 
største utdanningsmesse.

Kom og opplev, se og lær av våre 
dyktigste ungdommer! 

•	 Ambulansearbeider
•	 Anleggsmaskinfører
•	 Automatisering 
•	 Baker
•	 Barne- og ungdomsarbeider
•	 Betongfaget
•	 Billakkering
•	 Bilmekaniker
•	 Bilskade
•	 Blomsterdekoratør
•	 CNC maskinering
•	 Elektriker
•	 Helsefagarbeider
•	 Industrimekaniker
•	 Kokk
•	 Konditor
•	 Kulde- og varmepumpemontør
•	 Mediegrafiker
•	 Murer
•	 Reiselivsfaget
•	 Rørlegger
•	 Servitør
•	 Søm og design
•	 Telekommunikasjon
•	 Trevare- og møbelsnekker
•	 Ventilasjon- og blikkenslager
•	 Yrkessjåførfaget

YRKESKONKURRANSER:

•	 Nasjonale og internasjonale konkur-
ranser i ca. 30 yrkesfag 

•	 300 av landets dyktigste ungdom-
mer møtes til dyst 

•	 Utdanningstorg med presentasjon av 
alle utdanningsprogrammene i  
videregående opplæring 

•	 Karriereveiledning 

•	 Seminarer for elever, lærere og  
foresatte 

•	 Kunnskapsministerens lands- 
konferanse med tema Yrkesfag 

•	 30.- 35.000 besøkende 

•	 Norges største utdanningsmesse/
utdanningstorg.

Ungdom viser ungdom! 

UTDANNINGSTORGET



www.yrkes-nm.no

Mer	informasjon	finnes	på:
•	 www.worldskills.no
•	 www.yrkes-nm.no
•	 www.akershus.no
•	 www.euroskills.org
•	 www.worldskills.com

Yrkeslandslaget
Norge deltar aktivt i de internasjonale yrkeskonkurransene 
Yrkes-EM (EuroSkills) og Yrkes-VM (WorldSkills Competi-
tion). Norge deltar med et Yrkeslandslag til Yrkes-EM 2012 i 
Belgia i oktober i år og til Yrkes-VM i Tyskland i juli 2013. 

Kom til Yrkes-NM + Utdanningstorget 2012
Kontaktpersoner:
WorldSkills	Norway: 
Elisabeth Lange, e-post: el@norskindustri.no
Akershus	fylkeskommune: 
Anne Lise Finsrud, e-post: anne.lise.finsrud@akershus-fk.no

I oktober/november i år møtes Norges dyktigste 
ungdommer på Norges Varemesse på Lillestrøm til 
norgesmesterskap. I ca. 30 forskjellige yrkesfag skal 
ca. 300 ungdommer fra hele landet konkurrere om 
medaljer, heder og ære. I tillegg er det et stort utdan-
ningstorg med presentasjon av alle utdanningspro-
grammene i videregående opplæring.

Åpnings- og avslutningsseremoni
Det blir storslagen åpningsseremoni i Norgesalen på 
Thon Hotel Arena på Lillestrøm den 30. oktober. Her 
blir det åpningstaler av prominente personer og under-
holdning. 

Avslutningsseremonien skjer fredag 2. november samme 
sted. Under avslutningsseremonien vil de beste i hver 
konkurranse motta sine medaljer av Kunnskapsminister 
Kristin Halvorsen. Seremonien avslutter samtidig Kunns-
kapsministerens utdanningskonferanse.

Konferanser og seminarer
I tillegg til Kunnskapsministerens utdanningskon-
feranser arrangeres seminarer for elever, lærere og 
foresatt, med bl.a. følgende temaer: Riktig utdan-
ningsvalg, klasseledelse, motivasjon og psykisk helse 
og jobbsøkerveiledning. Marco Elsafadi fra Blanke Ark 
serien vil stå for seminardelen.
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Lillestrøm 31. oktober – 2. november 2012

Arrangør:

Ungdom viser ungdom! 
SAMARBEIDSPARTNERE

SPONSOR

Bedrifter inviteres!
Bedrifter og organisasjoner inviteres til å kjøpe 
utstillingsplass under arrangemenet.

Ta kontakt med Elisabeth Lange i WorldSkills Norway 
for nærmere informasjon: E-post: el@norskindustri.no

Presentasjon av alle utdanningspro-
grammene	i	videregående	opplæring:
•	 Bygg- og anleggsteknikk
•	 Teknikk og industriell produksjon
•	 Elektrofag
•	 Design og håndverk
•	 Medier og kommunikasjon
•	 Restaurant- og matfag
•	 Helse- og oppvekstfag
•	 Naturbruk
•	 Service og samferdsel
•	 Idrettsfag
•	 Musikk, dans og drama
•	 Studiespesialisering


