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Yrkes-NM + Utdanningstorg 23.-25. oktober 2018 
Yrkes-NM arrangeres i år i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune og Akershus 
fylkeskommune. Arrangementet skjer på X Meeting Point Norway på Hellerudsletta. Her vil de to 
hallene fylles opp med yrkeskonkurranser, yrkes- og utdanningsmesse, demonstrasjoner og mye 
nyttig informasjon til spesielt utdanningssøkende ungdom. Arrangørene regner med at over 
30.000 vil besøke arrangementet, som går av stabelen i dagene 23.-25. oktober. 
YoU-messen og Utdanningstorget, som årlig arrangeres av henholdsvis Oslo kommune og 
Akershus fylkeskommune, inngår i Yrkes-NM + Utdanningstorg 2018. 

Ny rekord for Yrkes-NM 
I Yrkesfagenes år 2018 blir det ny rekord i antall fag det skal arrangeres Norgesmesterskap i. Pr. 
dags dato er det ca. 35 yrkesfag på programmet.  

Målgruppene 
Målgruppene for arrangementet er først og fremst elever i 9. og 10. trinn i ungdomskolen og 
elever i Vg1 og Vg2 i videregående opplæring. Foreldre/foresatte, lærere, rådgivere, 
bedriftsrepresentanter, opplæringskontorer, organisasjoner, politikere og andre er også hjertelig 
velkommen! 
X Meeting Point Norway vil i tillegg til konkurranser og utdanningstorg fylles opp med 
konferanser og møter, både i regi av WorldSkills Norway og andre organisasjoner. Det blir møter 
både for faglige råd, lærere, rådgivere, bransjer og organisasjoner. 



Alle utdanningsprogrammene er med
Yrkes-NM setter fokus på fag- og yrkesopplæring i Norge. I tillegg til NM blir det Utdanningstorg 
der bransjer og videregående skoler vil veilede og informere om muligheter innenfor alle 
utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Fagskoler, universiteter og høgskoler vil 
også være representert. 

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

Statsminister Erna Solberg   Hovedambassadør for Yrkesfagenes 
 år 2018, Marco Elsafadi 

Fakta om Yrkes-NM + Utdanningstorg 2018: 
• NM i 35 yrkesfag med 350 deltakere
• Fag- og svenneprøveavleggelse
• 30.000 besøkende
• Utdanningstorg med spennende aktiviteter
• Konferanser og seminarer

Statsminister Erna Solberg 
kommer til Yrkes-NM.  

Det gjør også Marco 
Elsafadi. Han 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! 



Fag det skal arrangeres NM i:
• Anleggsmaskinfører
• Automatisering
• Baker
• Barne- og

ungdomsarbeider
• Betongfaget
• Bilfag, lette kjøretøy
• Bilfag, tunge kjøretøy
• Billakkering
• Bilskade
• Blomsterdekoratør
• Butikkslakter
• CNC
• Design og søm

• Elektriker
• Frisør
• Helsefagarbeider
• Hudpleie
• Industrimekaniker
• Kjøttskjærer
• Kokk
• Konditor
• Kulde- og

varmepumpemontør
• Logistikk
• Murer
• Resepsjonist
• Rørlegger

• Salgsfaget
• Servitør
• Sjømathandler
• Snekker
• Sveising
• Telekommunikasjon
• Tømrer
• Vekter
• Ventilasjons- og

blikkenslager
• Yrkessjåfør
listen oppdateres og kan
endres.

Åpningstider for arrangementet: 23. og 24. oktober: kl. 0900 – 1800, 25. oktober:  
kl. 0900 – 1200. Det kommer mer informasjon om transport og besøksplan etter hvert. 

Kontaktpersoner for arrangementet: 
WorldSkills Norway: Elisabeth Lange, e-post: elisabeth.lange@norskindustri.no 
Utdanningsetaten i Oslo kommune: Lars Lindland, e-post:lars.lindland@ude.oslo.kommune.no 
Akershus fylkeskommune: Gunvor Eldegard, e-post: gunvor.eldegard@afk.no
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