
 
 

 
 

Nr. 2-2018 – September 
Yrkes-NM + Utdanningstorg 23.- 25. oktober 2018 
Yrkes-NM arrangeres i år i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune og Akershus 
fylkeskommune på X-Meeting Point på Hellerudsletta. YoU-messen og Utdanningstorget, som årlig 
arrangeres av henholdsvis Oslo kommune og Akershus fylkeskommune inngår i arrangementet. 
Målgruppe for arrangementet er først og fremst elever i 9. og 10. trinn i ungdomsskolen og elever i 
Vg1 og Vg2 i videregående opplæring. Lærere, rådgivere, foreldre/foresatte, bedrifter, etc. er også 
hjertelig velkommen! Arrangørene forventer opp mot 30.000 besøkende.  

  
X-Meeting Point 
 
Hva skjer under arrangementet? 
Det er norgesmesterskap i over 30 forskjellige yrkesfag. Her vil unge lærlinger konkurrere om å bli 
best i sine fag. Besøkende vil få et godt innblikk i hva fagene går ut på, og det vil bli gode muligheter 
for å snakke med både unge som har valgt retning og representanter for bedrifter og 
opplæringskontor.  
 

  
Kokkefaget     Automatisering 
 
 
 
 



  

  
 

 

 
 
 

    
Bilmekaniker           Ventilasjon og blikkenslager 
 
Design og søm           Rørlegger 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I tillegg til yrkeskonkurransene vil alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring være til 
stede med egne stands og aktiviteter. Her kan du også få prøve deg i forskjellige aktiviteter, og det er 
også konkurranser med premier. Lurer du på hva du skal velge videre, er dette absolutt et sted hvor 
du kan få mye nyttig informasjon. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fag det skal arrangeres norgesmesterskap i: 
- Anleggsmaskinfører – Automatisering – Baker – Barne- og ungdomsarbeider – 
Betongfaget – Bilfag, lette kjøretøy – Bilfag, tunge kjøretøy – Billakkering – Bilskade – 
Blomsterdekoratør – Butikkslakter – CNC-maskinering – Design og søm – Elektriker – 
Frisør – Helsefagarbeider – Industrimekaniker- Kjøttskjærer – Kokk – Konditor – Kulde- 
og varmepumpemontør – Murer – Møbelsnekker - Resepsjonist – Rørlegger – Servitør – 
Sjømathandler – Sveiser – Telekommunikasjon – Tømrer – Ventilasjon og blikkenslager - 
Yrkessjåfør 

Oversikt over utdanningsprogrammene: 
- Bygg- og anleggsteknikk – Design og håndverk/medieproduksjon – Elektrofag – 
Idrettsfag – Helse og oppvekstfag – Kunst, design og arkitektur – Medier og 
kommunikasjon – Musikk, dans og drama – Naturbruk – Restaurant og matfag – 
Service og samferdsel – Studiespesialisering  - Teknikk og industriell produksjon 



  

  
 

 

 
 
 
Elevene møter forberedt! 
Det er utviklet et arbeidshefte «Ditt valg» som kan brukes i faget Utdanningsvalg som forberedelser 
til besøk på Yrkes-NM og Utdanningstorg 2018. 
 
Heftet inneholder aktuelle spørsmål, oppgaver til refleksjoner knyttet til å gjøre valg av 
videregående opplæring. Heftet sendes ut til elever på 10. trinn i alle ungdomsskoler i Akershus og 
Oslo. Heftet kan også sendes elektronisk til de som ønsker det.  

    
Utfør aktivitet, få stempel, vinn en ipad! 
"Oppdrag utført" har til hensikt å la elevene og de besøkende få en smakebit av ferdigheter og 
kunnskaper som relateres til et eller flere fag innen programområdene. På siste side i arbeidsheftet 
"Ditt valg" kan du samle et unikt stempel fra en aktivitet. Når du har samlet minst 6 stempler med 
minst tre ulike farger, kan du levere arket fra deg og delta i trekningen av 10 stykker iPad. Se etter 
"Oppdrag utført" merket og beachflagget for innlevering og deltakelse i trekningen. 
 
Informasjonsark 
Akershus fylkeskommune og Oslo Kommune har samarbeidet om felles informasjonsark for hvert 
utdanningsprogram til bruk på stands under Yrkes-NM og Utdanningstorg 2018. 
Informasjonsarkene inneholder struktur og informasjon om utdanningsprogrammet, hva du kan 
jobbe med ved å gjøre dette valget og liste over hvilke skoler som har utdanningstilbudet i begge 
fylkene. Informasjonsarkene kan også sendes elektronisk til de som ønsker det. 
 
Utstillere 
I tillegg til at alle utdanningsprogrammene er tilstede med stands og bransjeorganisasjonene med 
konkurransestands, vil også høyskoler og universitet, politiet, forsvaret, Elevorganisasjonen, 
Mesterbrev, arbeidslivets parter, m.fl.  ha stands under arrangementet. 
 
Transport  
Det forventes opp mot 30 000 besøkende i løpet av Yrkes NM, 18 000 av disse vil være elever fra 
Oslo og Akershus. Vi ser også frem mot besøk fra andre fylker. Dersom dere kommer med buss ber vi 
dere ta kontakt. Vi lover elevene en spennende dag. Hvordan kommer du deg til Yrkes NM på 
Hellerudsletta?  

• Oslo og Akershus vil transportere elever fra ungdomsskolen tur/retur Hellerudsletta 
• Buss 380 fra Oslo bussterminal til Hellerudsletta 
• Tog til Lillestrøm, videre buss 380 til Hellerudsletta 
• Flybussen stopper på Hellerudsletta, gode parkeringsmuligheter 



  

  
 

 

 
 

 

     
Statsminister Erna Solberg                 Hovedambassadør for Yrkesfagene 
prøver sveisesimulator på Teknisk   år 2018, Marco Elsafadi 
museum tidligere i sommer. 

 
Visste du at Norge har et Yrkeslandslag? 
Hvert år deltar det norske Yrkeslandslaget i enten Yrkes-EM eller Yrkes-VM. I år deltar 14 unge, 
dyktige norske lærlinger i Yrkes-EM i Budapest. Der konkurrerer de med ca. 500 fra hele Europa. 
Dette skjer 25.- 28. september. Følg med laget på www.worldskills.no 
Neste år er det Yrkes-VM i Kazan i Russland. Yrkes-NM er uttak til laget for mange av fagene. 

  
Team Norway 2018    Gullmedaljevinnere

Fakta om Yrkes-NM + Utdanningstorg 2018: 
• NM i 32 yrkesfag med over 300 deltakere 
• Fag- og svenneprøveavleggelse 
• 30.000 besøkende 
• Utdanningstorg med spennende aktiviteter 
• Konferanser og seminarer 
 

Statsminister Erna Solberg 
og kunnskapsminister Jan 
Tore Sanner kommer til 
Yrkes-NM. Også 
byrådsleder Raymond 
Johansen og fylkesordfører 
Anette Solli kommer. 

Det gjør også Marco 
Elsafadi og hans bror 
Francois. De holder 
seminar hver dag på 
konkurransearenaen for 
besøkende. Det er åpent 
for alle og er gratis. Men 
det er først til mølla 
prinsippet som gjelder! 

http://www.worldskills.no/


 
 

 
 
 
Hallkart over de to hallene på X-Meeting Point, Hellerudsletta. 

 
 
Utenfor hall 2 er det NM konkurranser i Yrkessjåførfaget og anleggsmaskinførerfaget. 
 
Åpningstider for arrangementet: 23. og 24. oktober: kl. 0900 – 1800,  
25. oktober: kl. 0900 – 1200.   
 
Kontaktpersoner for Yrkes-NM + Utdanningstorg 2018:  
Utdanningsetaten i Oslo kommune: Lars Lindland, e-post: lars.lindland@ude.oslo.kommune.no 
Akershus fylkeskommune: Gunvor Eldegard, e-post: gunvor.eldegard@afk.no 
WorldSkills Norway: Elisabeth Lange, e-post: elisabeth.lange@norskindustri.no 
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