
Informasjonsmøte 5. november, Oslo

#yrkesfag



PUNKTER PÅ AGENDAEN

• Foreløpig program
• Yrkeskonkurransene – en statusgjennomgang
• Utdanningsmesse/Yrkesvalg
• Arenaen 
• NM-hotellene
• Registrering
• Leie av utstyr
• Riggetider
• Mat og drikke for deltakere, dommere og besøkende



AGENDA FORTS.

• Transport
• Seremoniene, premiering, NM-mingling
• Klær
• Markedsføring, skilting, etc.
• Kommunikasjon under arrangementet
• Forsikringer, vakt, renhold, førstehjelp



FORELØPIG PROGRAM
• Mandag 26. oktober 
• kl. 1600- 1700: Motivasjonsseminar for deltakere v/Marco Elsafadi.
• kl. 1800 - 1930: Åpningsseremoni på Radisson Blu Caledonien
• Tirsdag 27. oktober kl. 0900 - 1800: Åpningstid for publikum 
• Kl. 1100 – 1330: Lunsj for deltakere og dommere, på skift
• kl. 1130 - 1230: Seminar med Marco Elsafadi, om mestring og tørre og ta egne valg
• kl. 1400 - 1500: Seminar med Marco Elsafadi, om mestring og tørre og ta egne valg
• Seminar med forskjellige temaer
• Onsdag 28. oktober kl. 0900 - 1800: Åpningstid for publikum 
• kl. 1000 - 1100: Seminar med Marco Elsafadi, om mestring og tørre og ta egne valg
• Kl. 1100 – 1330: Lunsj for deltakere og dommere, på skift 
• Seminar med forskjellige temaer
• kl. 1245 - 1345: Seminar med Marco Elsafadi, om mestring og tørre og ta egne valg
• kl. 1930: NM-mingling/middag for deltakere, dommere og ansvarlige, på Caledonien



FORELØPIG PROGRAM

• Torsdag 29. oktober kl. 0900 - 1200: Åpningstid for publikum 
• kl. 1000 - 1100: Seminar med Marco Elsafadi, om mestring og tørre og ta egne 

valg
• Kl. 1100 – 1330: Lunsj for deltakere, dommere, på skift
• Seminar med forskjellige temaer
• kl. 1500: Avslutningsseremoni med utdeling av medaljer. Sted: Radisson Blu

Caledonien eller Q42



YRKESKONKURRANSENE - STATUS
Fag Deltakere Dommere Areal Ansvarlig

Elektriker 5 4 150 NELFO

Telekom 5 3 150 NELFO

Automatisering
Industrimekaniker
CNC
Sveising

28 12 570 Norsk Industri

Baker
Konditor

8 4 270 BKLF

Butikkslakter og 
sjømathandler

16 6 70 KOM

Søm og design 8 2 40 Norges Kjole- og draktsyerforb.

Murer 5 2 150 Norske Murermestres 
Landsforening

Betongfaget 6 2 250 EBA

Tømrer 6 3 250 Norges Byggmesterforbund

Snekker/
Møbelsnekker

4 2 120 Norsk Trevare



STATUS FORTS.
Fag Deltakere Dommere Areal Ansvarlig

Bilfag, lette kjøretøy
Bilfag, tunge
Bilskade
Billakkering

45 34 1500 Norges 
Bilbransjeforbund

Anleggsmaskinfører 30 6 7-8000 ute, 40 inne MEF

Helsearbeider 15 10 250? + venterom KS

Yrkessjåfør 24 10 1000 ute SOTIN

Rørlegger 5 5 250 Rørentreprenørene 
Norge

Barne- og 
ungdomsarbeider

12 6 250 + dommerrom Fagforbundet

Ventilasjons- og 
blikkenslager

4 3 250 VBL

Kokk, servitør 
resepsjonist

? ? ? ?

Sum 27 218 110 4540 inne



DEMOFAG
• Frisør og hudpleie (NFVB)
• Salgsfaget (FOSS)
• Kjemiprosess (Fagforbundet)
• Renovasjon (Fagforbundet)
• Brannforebygging (Fagforbundet)
• Gartner (Fagforbundet)
• IKT (Fagforbundet)
• Kontor og administrasjon (Fagforbundet)
• Kran og løfteoperasjonsfaget (SOTIN)
• Logistikkfaget (SOTIN)



YRKESVALG (UTDANNINGSMESSEN)

• Vil erstatte messen Yrkesvalg som arrangeres hvert år i Kr. Sand.
• Denne delen av arrangementet vil orientere om alle 

utdanningsprogrammene i videregående opplæring.  Det blir 
informasjons- og demonstrasjonsstands i regi av Agder 
fylkeskommune og samarbeispartnere
• Som tidligere vil yrkeskonkurransene og utdanningsmessen samles 

under felles utdanningsprogram



ARENA: SØRLANDSHALLEN, KRISTIANSAND

Sørlandshallen er en 
flerbrukshall/fotballhall 
med et totalareal inne på 
11.000 m2.
Av dette utgjør 7.500 m2 
utstillingsareal.



TEKNISK DATA
Totalareal: 11.000  m2
Utstillingsareal: 108 x 70 m = 7.500 
m2
Takhøyde (høyest): 24 m
Takhøyde (lavest): 10,5 m
Strøm: 8 el-kurser a 400 V63 amp, 
8 el-kurser a 400 V32 amp
Belysning: 4 nivåer, 200, 400, 600 
lux. Tribunebelysning
Høytalere: 36 høytalere inndelt i  4 
soner
Gulv, plater som legges på 
kunstgress. Max last er 5 tonn pr. 
m2.



SØRLANDSHALLEN



SØRLANDSHALLEN



NM-HOTELLENE
• Radisson Blu Caledonien

(enkelt/dobbelt/trippel)
• Comfort Kristiansand

(enkelt/dobbelt)
• Clarion Hotel Ernst

(enkelt/dobbelt)
• Dyreparken Hotell

(enkelt/dobbelt)
• Scandic ??
Vi har holdt av ca. 500 rom



REGISTRERING

• Vi bruker Fjell og fjord, som 
tidligere, til all logistikk rundt 
registrering, hotell, seremonier 
og mat.
• Lenke til registreringssystemet 

legges ut 1. juni, alle får 
beskjed når denne legges ut.
• Kontaktpersoner: Heidi Ståhl, 

epost: heidi@fjellogfjord-
konferanser.no

http://fjellogfjord-konferanser.no


LEIE AV UTSTYR

• Messeselskapet (som leverte i 2014 og 2016) vil levere utstyr. Dette 
vil kunne bestilles fra dere webshop. Se mer på 
www.messeselskapet.no
• Mer informasjon om dette kommer senere.

http://www.messeselskapet.no/


RIGGETIDER

Hovedinnrigging er fra søndag 21. oktober, kl. 0900 – 2200, mandag 
22. oktober fra kl. 0900 – 2200.
Noen fag har anledning til å rigge fra torsdag 22.10.

Nedrigging er torsdag 2. oktober fra kl. 1300 – 2200 og fredag 26. 
oktober fra kl. 0800 – 1600. 



BESPISNING
• Lunsj for deltakere, dommere og de ansvarlige skjer på Travparken, 

som ligger rett ved siden av Sørlandshallen. Lunsjen skjer på skift 
(som vanlig) mellom kl. 1100 og 1330. Dette bestilles gjennom 
registreringssystemet. Plass til gjester/VIP vil vi forsøke å organisere 
gjennom systemet. 
• Lunsj for besøkende organiseres gjennom kiosker i og utenfor 

Sørlandshallen



TRANSPORT

• Agder fylkeskommune har ansvar for å organisere og bekoste transport 
av besøkende elever til arrangementet, og å lage en besøksplan. 
Erfaringer fra Yrkes-NM 2020 må tas hensyn til (bedre fordeling av 
besøkene utover dagen)
• Det er forventet et besøkstall på over 20.000 over de tre dagene
• Det blir satt opp busser etter behov fra NM hotellene i sentrum for 

deltakere og dommere som ikke bor på Dyreparken (bestilles gjennom 
registreringssystemet).

#yrkesfag



SEREMONIENE

• Åpningsseremoni skjer mandag 26. kl. 1800 på Radisson Blu
Caledonien med etterfølgende felles middag (bestilling). Plass til 
max 650 sittende.
• NM-middag skjer onsdag 28. oktober på Radisson Blu Caledonien

(sittende) (bestilling)
• Avslutningsseremoni med medaljeutdeling skjer på Radisson Blu

Caledonien eller Q 42 (avhenger av om U-direktoratet sin 
konferanse legges til Kristiansand).
• Både statsministeren og kunnskapsministeren blir invitert til 

arrangementet



KLÆR OG EFFEKTER

• Deltakerne får jakker og t-skjorte
• Dommerne får jakker og t-skjorte
• Informanter får vest eller jakke
• Alle deltakerne får 

deltakermedaljer og diplomer
• De tre beste i hvert fag får gull, 

sølv, bronsemedaljer + diplom
• Kun de tre beste i hvert fag blir kalt  

opp på podiet under seremonien



MARKEDSFØRING, SKILTING

• Vi vil markedsføre arrangementet først og fremst gjennom sosiale 
medier, web og vanlig presse
• Vi gjenbruker bannere, flagg og skilt fra Yrkes-NM 2018. Nye 

utdanningsprogram og fag vil få nye skilt
• Vi vil ha mediefolk og fotografer i sekretariatet, som sist
• Resultatservice som i Yrkes-NM 2018 (digital innlevering av 

resultatene)



KOMMUNIKASJON UNDER ARRANGEMENTET

• Vi planlegger å bruke WhatsAPP eller tilsvarende for å 
kommunisere mellom sekretariatet og de forskjellige fagene
• Det kommer nærmere informasjon om hvordan dette skal brukes 

under arrangementet. Under Yrkes-NM 2018 var det noen som ikke 
var på systemet, og som da ikke fikk nødvendig informasjon, og 
noen som brukte det til uvesentlige ting. 



FORSIKRINGER, VAKT, RENHOLD, ETC.
• Alle utstillere må selv forsikre sitt utstyr
• Det blir ordnet med vektere under rigging og arrangementet
• Det blir ordnet med generelt renhold i samarbeid med 

Sørlandshallen, men alle utstillerne har ansvar for renhold på egen 
stand
• Det blir organisert med førstehjelp på stedet
• Politi, brannvesen og sykehus blir varslet om arrangementet
• Gulvareal er gratis for medlemmer av WorldSkills Norway, men 

utstillerne må selv ordne og bekoste alt utstyr



KONTAKTPERSONER
Agder fylkeskommune:
Helge Ø. Hovland, e-post: helge.hovland@vaf.no mobil: 959 47 960
Leif Jonassen, e-post: leif.jonassen@austagderfk.no mobil: 90946490
Fjell og Fjord (registrering, hotell): Heidi Ståhl, epost: heidi@fjellogfjord-
konferanser.no
Sørlandshallen: Thor Harald Brekke, mobil: 90018423, e-post: 
thor.harald.brekke@kristiansand.kommune.no
Messeselskapet
Bernt Roarsen, e-post: bernt@messeselskapet.no Mobil: 91879866

WorldSkills Norway (yrkeskonkurransene, arealkart, seremonier, etc.), 
Elisabeth Lange, epost: elisabeth.lange@norskindustri.no

http://vaf.no
http://austagderfk.no
http://fjellogfjord-konferanser.noX-X-Meetingpoint
http://kristiansand.kommune.no
http://messeselskapet.no
http://norskindustri.no


• Lykke til med det videre arbeidet
• Vi planlegger et neste møte i Sørlandshallen før sommerferien

#yrkesfag


