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Pressmeddelande 

På ArcticSkills 2020 samlas Barentsregionens unga  
yrkestalanger ihop 
Den 30- 31 mars anordnas ArcticSkills 2020 i Övertorneå. Tävlingen är den femte i ordningen och denna gång 
står Utbildning Nord och Gränsälvsgymnasiet i Övertorneå som värd för evenemanget. Arrangemanget är en av 
höjdpunkterna i Utbildning Nords 50 års jubileum. 

Arctic Skills är en yrkestävling inom Barentsregionen och är del av World Skills-konceptet där tävlande kommer från 
olika yrkesskolor i norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Syftet med ArcticSkills är att lyfta fram 
yrkesutbildningarna och utveckla unga studerandes yrkeskunnighet samt skapa kontakter och främja samarbete inom 
Barentsregionen. 
 

Allt boende är fullbokat  

Nära 200 tävlande med delegationer anländer till Övertorneå vilket betyder att i princip alla bäddar i centrala 
Övertorneå och finska grannkommunen Ylitornio är fullbokade. Tävlingen invigs med en invigningsceremoni med 
middag den 30 mars i Folkets hus. Själva tävlingsdagen är tisdagen den 31 mars då man tävlar i 17 olika yrken, allt från 
kock till billackerare. Då har allmänheten också möjlighet att följa tävlingarna i lokaler på Utbildning Nord och 
Gränsälvsgymnasiet. Tävlingen avslutas med prisutdelning och avslutningsceremoni. 

- Det är en stor ära för oss att få stå som värd och också utmanande. Eventet harmonierar så väl med vad som är 
Utbildning Nords uppdrag att vara till för arbetsmarknaden på Nordkalotten och främja det nordiska 
samarbetet, säger Leif Lahti, Direktör för Utbildning Nord. 
 

Har du frågor gällande pressmeddelandet vänligen kontakta Leif Lahti, direktör Utbildning Nord,  
mobil + 46 (0)70-311 18 88. 

 

                              

 

Fakta ArcticSkills 
En yrkestävling mellan Murmansk, Lappland och Kirkenes områden. Den första ArcticSkills-tävlingen ordnades år 2016 i Kirkenes, 
Norge och värdland alternerar årligen. Syftet till yrkestävlingen är att bjuda unga yrkestuderande möjlighet att utveckla, motivera och 
visa upp sina yrkeskunnighet. Dessutom är det ett tillfälle att presentera olika yrken samt främja samarbete inom Barentsregionen. I 
ArcticSkills tävlar man inom yrkesområden som undervisas i alla yrkesskolor i Barentsregionen.  
Mer information hittar du på ArcticSkills.com 

Fakta Utbildning Nord 
I 50 år har Utbildning Nord i Övertorneå anordnat yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar för studerande från Finland, Norge och 
Sverige. Verksamheten baseras på en regeringsöverenskommelse mellan länderna. Årligen studerar ca 400-500 personer hos oss 
inom vitt skilda yrkesområden såsom automationsteknik, IT, restaurang, vård, bygg, hantverk, elteknik, kylteknik, fordonsteknik, 
plåtteknik och CNC-teknik. Vi har dessutom ca 60 svenska gymnasieelever inom sex olika yrkesprogram. Utbildning Nord har ca 70 
anställda i en verksamhet som bedrivs i en kreativ och mångkulturell miljö. Utbildning Nord är certifierade enligt IS0 9001-2015.  
Mer information om oss hittar du på www.utbnord.se  

 

http://arcticskills.com/
http://www.utbnord.se/

