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Pressmeddelandet  

ArcticSkills 2021 sänds live digitalt 
Den 23 mars anordnas ArcticSkills 2021 digitalt och Utbildning Nord (Stiftelsen Nordkalotten) står 
tillsammans med Gränsälvsgymnasiet som värd för evenemanget. Förra året, då tävlingen skulle ha 
anordnats i Övertorneå  var vi tvungen att ställa in den p.g.a. corona-pandemin. 

ArcticSkills är en yrkestävling inom Barentsregionen och är baserat på WorldSkills-konceptet och tävlande kommer 
från olika skolor i norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland som erbjuder gymnasiala yrkesstudier. Syftet med 
ArcticSkills är att visa upp och utveckla unga studerandes yrkeskunnande samt skapa kontakter och främja 
samarbetet inom Barentsregionen. 

Tävlingen streamas live från fyra länder  
För det första gången i yrkestävlingens sex-åriga historia evenemanget streamas. Man tävlar i 15 olika yrkesgrenar, 
bl.a. i vård och omsorg, elteknik, fordonsteknik, frisör och svetsning. Allmänheten har möjlighet att följa tävlingen 
t.ex. på webbplatsen ArcticSkills.com. 

- I fjol skulle tävlingen ha hållits hos oss i Övertorneå som en del av vårt 50 års firande men blev inställd pga 
pandemin. Vi är otroligt glada över att vi tillsammans med Gränsälvsgymnasiet får stå som värd för 
tävlingen i år, då tävlingen för första gången genomförs digitalt, säger Leif Lahti, direktör Utbildning Nord. 
 

Har du frågor gällande pressmeddelandet vänligen kontakta Leif Lahti, direktör Utbildning Nord,  
mobil + 46 (0) 70 311 18 88 eller Katarina Lindberg, rektor för Gränsälvsgymnasiet i Övertorneå,  
mobil + 46 (0)70 628 09 50. 

                                                

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 med yrkestävlingen är att bjuda unga yrkestuderande möjlighet att  utveckla, motivera 
och visa upp sin yrkeskunnighet. Dessutom är det ett tillfälle att presentera olika yrken samt främja samarbete inom 
Barentsregionen.  I ArcticSkills tävlar elever från (olika) skolor som erbjuder gymnasiala yrkesstudier 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 och 
plåtteknik. 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  

Fakta Gränsälvsgymnasiet 
Gränsälvsgymnasiet är en liten gymnasieskola i Övertorneå med ungefär 130 elever som kommer från Övertorneå kommun och 
grannkommunerna. Vi erbjuder elva nationella program, fyra högskoleförberedande program och sju yrkesförberedande program. 
Tack vare vårt samarbete med Utbildning Nord gällande flertalet yrkesprogram är detta möjligt. Vårt hälsofrämjande arbete med 
välutbildade pedagoger, tvålärarsystem, heltidsmentor och engagerad personal gör att du som elev känner dig välkommen på 
skolan. Vi är den lilla skolan med det stora hjärtat och de unika möjligheterna.   
Se även: https://www.overtornea.se/sv/Barn--utbildning/Vara-skolor/Gransalvsgymnasiet/  
och vår egen webbsida: http://www.gransalvsgymnasiet.se/ 
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