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Pressemelding 

Barentsregionens unge yrkestalenter samles på 
ArcticSkills 2020 
30.–31. mars arrangeres ArcticSkills 2020 i Övertorneå. Konkurransen er den femte i rekken, og denne gangen 
er det Utdanning Nord og Gränsälvsgymnasiet i Övertorneå som står som vertskap. Arrangementet er et av 
høydepunktene i Utdanning Nords 50-årsjubileum. 

ArcticSkills er en yrkeskonkurranse i Barentsregionen og en del av World Skills-konseptet, der deltakerne kommer fra 
forskjellige yrkesfagskoler i det nordlige Sverige, Norge, Finland og Russland. Hensikten med ArcticSkills er å løfte 
frem yrkesfagutdanningene og utvikle unge elevers yrkeskompetanse samt å skape kontakt og fremme samarbeid i 
Barentsregionen. 
 

All innkvartering er fullbooket 

Nærmere 200 konkurransedeltakere med delegasjoner ankommer Övertorneå, og det betyr i prinsippet at alle 
overnattingsplasser i det sentrale Övertorneå og den finske nabokommunen Ylitornio er fullbooket. Konkurransen 
starter med en innvielsesseremoni og middag i Folkets hus 30. mars. Selve konkurransedagen er tirsdag 31. mars, da det 
konkurreres i 17 forskjellige yrker – alt fra kokkefag til billakkering. Da har allmennheten også mulighet for å følge 
konkurransene i lokalene til Utdanning Nord og Gränsälvsgymnasiet. Konkurransen avsluttes med prisutdeling og 
avslutningsseremoni. 

– Det er en stor ære for oss å få være vertskap, og dessuten en smule utfordrende. Arrangementet harmonerer så godt 
med det som er Utdanning Nords oppdrag: Vi er til for arbeidsmarkedet på Nordkalotten og for å fremme det nordiske 
samarbeidet, sier Leif Lahti, direktør i Utdanning Nord. 

Hvis du har spørsmål som gjelder pressemeldingen, kan du ta kontakt med Leif Lahti, direktør i Utdanning Nord, 
på telefon +46 70 311 18 88. 

 

                              

 

Fakta om ArcticSkills 
En yrkesfaglig konkurranse mellom Murmansk, Lappland og Kirkenes-området. Den første ArcticSkills-konkurransen ble arrangert i 
Kirkenes i 2016, og vertslandene alternerer årlig. Hensikten med konkurransen er å motivere og å gi unge yrkesfagelever mulighet til å 
utvikle og vise frem yrkeskompetansen sin. Dessuten er den en anledning til å presentere forskjellige yrker og fremme samarbeid i 
Barentsregionen. I ArcticSkills konkurreres det på yrkesområder som alle yrkesfagskoler i Barentsregionen underviser i.  
Mer informasjon på ArcticSkills.com 

Fakta om Utdanning Nord 
I 50 år har Utdanning Nord i Övertorneå arrangert yrkesrettet arbeidsmarkedsutdanning for elever fra Finland, Norge og Sverige. 
Virksomheten er basert på en regjeringsavtale mellom landene. Hvert år studerer cirka 400–500 personer hos oss på vidt forskjellige 
yrkesområder, som automasjonsteknikk, IT, restaurant, helseomsorg, bygg, håndverk, elteknikk, kjøleteknikk, kjøretøyteknikk, 
plateteknikk og CNC-teknikk. I tillegg har vi cirka 60 svenske gymnaselever i seks forskjellige yrkesfag. Utdanning Nord har cirka 
70 ansatte i en virksomhet som bedrives i et kreativt og flerkulturelt miljø. Utdanning Nord er sertifisert i henhold til IS0 9001-2015.  
Mer informasjon om oss på www.utbnord.se 

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