Finnmarksmesterskapet i yrkesfag 2016
Yrkesfagkonkurransene i Finnmark har 2 siktepunkt. Det ene er deltakelse i Prosjekt skolekonkurranse i regi av WorldSkills
Norway. Prosjektet har til hensikt å prøve ut yrkesfagkonkurranse som metode i yrkesopplæringa og samle de videregående
skolene i Norge til et skole-NM våren 2017. Skolemesterskapene vil bli fulgt opp av et forskningsprosjekt for å finne ut hvilken
effekt konkurranseformen har på kvaliteten i undervisninga. Viktige partnere er U-dir, LO og NHO. FAFO har ansvar for
forskninga. Vi skal komme tilbake med en utførlig prosjektplan før 1. mars.
Det andre siktepunktet er å kåre vinnere i Finnmark som skal utgjøre Finnmarkslaget i Arctic Skills 2016, slik vi har beskrevet det
i tidligere informasjonsbrev.
Oppgavene til skolemesterskapene har nå vært kjent siden midten av desember, og vi regner med at flere av skolene har begynt
å avvikle sine mesterskap. Dermed er det på tide å rette blikket mot Finnmarksmesterskapet. Vi ønsker med dette brevet å
informere om dette arrangementet
Hvor og når avholdes Finnmarksmesterskapene?
I utgangspunktet skulle Finnmarksmesterskapene deles mellom 4 skoler: Alta, Kirkenes og Hammerfes t og Kautokeino. I januar
er det blitt klart at Kirkenes påtar seg mesterskapene i tømrer og rørleggerfa get, slik at det bare gjenstår 3 arrangørskoler:
Kautokeino, Hammerfest og Kirkenes. Mesterskapene i Design og Duodji og Anleggsmaskinfører omfatter ingen andre skoler, og
har dermed en viss frihet til selv å bestemme når konkurransen skal avholdes. Men vi anbefaler at det skjer innen uke 9. Her
følger en oversikt over hvor og når mesterskapene går av stabelen:

I Kirkenes
Fag og arrangørskole
Frisør

Arrangementsansvar
Ellen Kristoffersen

Bilskadereparatør
Billakkerer
Helsefagarbeider

Joakim Pettersen

Bilfaget lette kjøretøy

Kjell Malin

Anleggsmaskinfører

Trond Dikkanen

?

Kokk

Jon B. Furrevik

Steffen Mong, Kirkenes
Torstein Johansen, Alta

Tømrer

Harry Marjavara

Rørlegger

Roger Konradsen

Rune Thomassen, Alta
Kjell Emil Hansen,
Hammerfest
Svein Hugo Wahl, Alta
?

Mona Olsen

Aktuelle dommere
Elisabeth Angell, Alta
? Kirkenes
Victor Joramo, Alta
Bjørn Tore Andersen, Kirkenes
Ann Olsen, Hammerfest
Anette Haukanes, Kirkenes
Erna Flatli, Kirkenes
Gøran Lilleeng, Alta
Roy Utsi, Lakselv

Antall deltakere
2 fra Alta
2 fra Kirkenes
1 fra Alta
1 fra Kirkenes
2 fra Hammerfest
2 fra Kirkenes

Når
10. – 11. februar

1 fra Alta
1 fra Lakselv
1 fra Kirkenes
2 fra Kirkenes

1.-2.mars

1.-2. mars
1.-2.mars

Eget opplegg

1 fra Alta
23.-24.februar
1 fra Hammerfest
1 fra Kirkenes
2 fra Alta
1.-2.mars
2 fra Hammerfest
2 fra Kirkenes
2 fra Alta
1.-2.mars
2 fra Kirkenes

I Hammerfest
Fag
Sveiser

Ansvarlig
Anton Nilsen, Kirkenes

Aktuelle dommere
Yngve Kristoffersen, Alta
Ken Olsen, Hammerfest

Elektriker

Gjermund Hansen, Kirkenes

Johnny Danielsen, Alta
Erik Johannesen, Hammerfest
Jan Helge Mikkelsen, Lakselv
Jan Magne Gaare, Nordkapp

I Kautokeino
Fag
Design og Duodji

Ansvarlig
Oddbjørg Hætta Sara

Aktuelle dommere
Eget opplegg i Kautokeino

Deltakere
Når
2 fra Alta
1.-3.mars
2 fra Kirkenes
2 fra Hammerfest
2 fra Alta
1.-3.mars
2 fra Kirkenes
2 fra Lakselv
2 fra Nordkapp
2 fra Hammerfest

Deltakere
2 fra Kautokeino

Når
Eget opplegg

Til sammen skal 51 deltakere i ilden, og 38 fagpersoner skal fungere som arrangører og dommere. Dette blir et omfattende
arrangement, og for oss i Kirkenes blir det en fin generalprøve for Arctic Skills.
Oppgavene
Oppgavene til Finnmarksmesterskapet vil være de samme som blir brukt i skolekonkurransene med noen forandringer . Som vi
har sagt før, er det først og fremst ferdigheter oppgavene vil prøve, og da kan deltakerne øve og utvikle ferdighetene i samme
oppgave.
I milepælsplanen har vi sagt at oppgavene skal være ferdige i uke 3, men de blir nok noe forsinket på grunn av at fagpersonene
ønsker å få med seg erfaringer fra skolemesterskapene. Siste frist for gjennomføring av skolemesterskap er satt til uke 6, men vi
håper oppgavene blir ferdige før det, og legger dem ut fortløpende på hjemmesidene etter hvert som de blir ferdige.
Dommere og arrangører
Oppgavene er laget i et samarbeid mellom fagpersoner i Kirkenes og de andre deltakerskolene. Men det er de ansvarlige
fagpersonene som har ansvar for å plukke ut dommere og hoveddommere til konkurransen. Styringsgruppa kommer til å
behandle dette i løpet av uke 5, men vi har satt opp de involverte fagpersonene i dommerfeltet i oversikten. Det betyr at alle
involverte fagpersoner kan bli bedt om være dommere i Finnmarksmesterskapet. Fagpersonene vurderer også representanter
fra prøvenemdene og bransjene, og styringsgruppa har foreslått å bruke bransjefolk som hoveddommere.
Arrangementene blir gjennomført i et samarbeid mellom arrangør skolenes yrkesavdelinger og ansvarlige fagpersoner. I Kirkenes
byr det ikke på problemer, men det er noen utfordringer for arrangementet i Hammerfest. Samarbeidet her er i gang, og vi
stoler på at Jens Olav og hans lærere kommer til å samarbeide godt med fagpersonene for elektro og sveis i Kirkenes. Som
tidligere nevnt har Kautokeino et eget opplegg, men det er nødvendig å involvere DH i Kirkenes som har ansvar for å legge til
rette for Design og Duodji under Arctic Skills.

Dekning av utgifter til utstyr
Vi har nå fått oversikt over utgiftsbehovet for utstyr til skole- og fylkeskonkurransene. Vi snakker om et beløp på over 600 000
NOK som vi må dekke i samarbeid med arrangørskolene og sponsorer. Prosjektleder går nå gjennom utstyrslistene sammen med
fagpersonene, og sikrer at det er satt opp utstyr som kan brukes i undervisninga når konkurransene er over. Utstyret skal også
kunne brukes under Arctic Skills. Når listene er «vasket» sender vi en henvendelse til aktuelle sponsorer og ber o m bidrag i ulike
former, og når vi har oversikt over faktiske kostnader, vil vi søke å dekke dem i samarbeid med skolene. Det er derfor en reell
mulighet for skolene til å skaffe undervisningsutstyr til en rimelig penge hvis vi planlegger godt nok. I Kirkenes er prosessen i
gang, og vi gjør en henvendelse til avdelingsleder og rektor i Hammerfest og Kautokeino i nærmeste fremtid.

Honorar til fagpersonene
Arbeidet til fagpersonene er stort, men belastninga varierer. De ansvarlige fagpersonene som har ansvar for oppgaver,
vurderingskriterier, skjema og arrangementene i skolemesterskap, FM og Arctic Skills er tilbudt et honorar på 20 000 kroner.
Beløpet er beregnet ut fra sensorsatser og et s tipulert timetall. Fagpersoner som deltar som dommere og medarrangører vil
også få tilbud om et honorar på samme grunnlag, men vi må se nærmere på timetallet i samarbeid med kontaktpersonene på
deltakerskolene før vi går ut med et konkret tilbud.
Innkvarteringsmuligheter og forpleining
Deltakerne i Finnmarksmesterskapet blir innkvarter i klasserom på skolene med tilgang til dusj og toaletter. I Kirkenes kan vi tilby
enkle senger og madrasser, slik at deltakerne bare trenger å ta med soveposer. Skolen tilbyr gratis frokost og varm lunsj, og vi
arbeider for å kunne tilby et enkelt gratis middagsmåltid.
Vi dekker utgifter til hotell for fagpersonene i 2 døgn og har satt av rom på Thon og Scandic i Kirkenes. Det samme vil bli gjort i
Hammerfest. Fagpersonene får også lunsj og eventuell middag på skolene, slik at de faktiske utgiftene til opphol d dekkes av oss.
Eventuelle vikarutgifter må vi diskutere med skolene, men som vi tidligere har sagt: budsjettet har ikke råd til å dekke utgi fter
etter reiseregulativ.
Dekning av transport
Vi har forutsatt at skolene reiser med egne busser, og dekker dis se utgiftene selv. Det krever koordinering av datoene for
arrangementene i Hammerfest og Kirkenes , slik at det er mulig for skolene å reise begge steder dersom de bare disponerer en
buss. I oversikten er det satt opp datoer for arrangementene, og dere vil se at de foregår til ulike tider.
Premiering
Det blir delt ut medaljer til de 3 beste, og diplom og deltakerbevis til alle. Vi arbeider for å få andre premier fra sponsorer, og har
erfaring for at sponsorene er interessert i å markedsføre seg gjennom dette
Mediedekning
Styringsgruppa tar hovedansvaret for avtaler med media, men det vil være til stor hjelp om arrangørskolene henvender seg til
sine mediekontakter. Vi håper på stor oppmerksomhet, og begynner nå arbeidet med å få ut forhåndsomtaler til ulike medier.
Som dere sikkert har fått med dere, er det satt opp en link til skolemesterskap på nettsidene våre, og der vil informasjon om
Finnmarksmesterskapene bli lagt ut løpende. Etter hvert som dere avvikler skolemesterskapene, håper vi dere sender bilder og
reportasjer til oss, slik at vi kan legge det ut på nett. Bruk gjerne også skolenes nettsider til samme formål . Ansvarlig for
mediearbeidet er Stig Nytun i styringsgruppa:
Nytun, Stig Stig.Nytun@ffk.no
Påmelding og oppfølging av deltakerne i FM
Når vinnerne av skolekonkurransene er klare, melder dere deltakere inn til styringsgruppa . Det hadde vært fint om dere ikke
bare sender inn navn, men litt bakgrunnsinformasjon om deltakerne. Vi ønsker at de skal føle seg velkommen og verdsatt. Vi
orienterer de ansvarlige fagpersonene og arrangørskolene, og fagpersonene på skolene følger dem opp og forbereder dem på
konkurransen. Det er derfor viktig at informasjon fra oss går videre til deltakerne. Før selve konkurransen vil det bli satt av tid til
å gjøre seg kjent med lokaler og utstyr.
Påmelding til:
Prosjektleder Robert Flatli: robert.flatli2@ffk.no Mobil: 41676322
Ansvarlig for skolekonkurransene Trond Hansen: trond_hansen@ffk.no Mobil: 91775061

Forslag til program for Finnmarksmesterskapene (i Kirkenes)
Dag 1. Tirsdag 01.03. 2016
Tidspunkt
14:00-16:00

Hva skjer?
Varm lunsj
Elever:
Bli kjent med utstyr/ verksted.
Fagpersoner:
Forberedelse av konkurranse

Dag 2. Onsdag 02.03.2016
Tidspunkt
Hva skjer?
08:00-17:00
Frokost
Åpningsseremoni
Konkurranse avbrutt av lunsj

Merknader
Kan forlenges til 20:00 etter behov

Merknader
Her er det mulig å utvide tidsrammen i
de enkelte fag, etter hvordan
oppgavene er utarbeidet.

18.00 -

Middag og premieutdeling

Besøksprogram dag 2.
Tidspunkt
09:00-09:30

Hva skjer?
Start besøksprogram

09:30-12:00

Hallvandring

Merknad
Auditoriet
Informasjon i plenum start kl. 09:00
Eget program

12:00-13:00

Enkel servering

Kantina

13:00-1400

Foredrag

Auditoriet (Program ikke fastsatt)

14:00-1600

Til fri disposisjon

