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lnnledning
Skolekonkurranser skal være med å motivere gjennom mestring, og ved å gi dere praktiske og realistiske
)oppgaver. Det arrangeres konkurranser i 32 ulike fag, hvorav 1 av disse er innenfor manuell maskinering og
2 er innenfor byggfagene på Skogmo videregående skole. Vi er stolte og glade for at vi får lov til å
arrangere NM i <våre> fag. Vi håper at dere som konkurrenter og lagledere blir motivert av å være med på
skolekonkurranser, og at dere opplever mestring og en rettferdig konkurranse.

Velkommen til Skogmo videregående skole
Skogmo videregående skole ønsker dere med dette hjertelig velkommen til årets yrkes-NM! Skolen har sterke
trodisjoner innenfor fogområdet byggfag, teknologi- og industrifag, elektro og helsefag. Vi kon tilby moderne og
g

odt
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Vi er stolte over å få være arrangør og være med å bidra til å høyne interessen og kvoliteten på norsk
yrkesutdanning. Skolekonkurranser som metode iopplæringen er en viktig aktivitet som inspirerer og motiverer
!åre ungdommer til å kunne oppnå yrkeskompetanse i verdensklasse.

Sammen med opplæringskontor, bransje og representanter fra fylkeskommunen mener vi nå å ho lagt godt til
rette for en profesjonell gjennomfØring av konkurronsene innen betongfag, murerfag og monuell maskinering.
Jeg håper dere opplever Skogmo vgs. som en god NM-oreno i møte med konkurrenter, dommere, medelever og

stØtteapporat.
Jeg ønsker dere alle lykke til med konkurransene

Morten Berg-Jensen
Rektor
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PROGRAM

Tirsdag 5.april
Shuttle-buss fra Skien jernbanestasjon etter behov, påmelding

til

Kai Roger Norborg, 915 62 45O

Kl. 14:00 Oppstart
Kl. 14:30 Registrering og enkel servering

) .
o

Gjennomgang HMS
Kjent med maskiner og utstyr.

Shuttle-buss fra Skogmo vgs. til hotellet.
Kl. 17:00 Åpning og Middag på hotellet.

Velkommen tilskole NM. Rektor ved Skogmo vgs. Ønsker velkommen.
Edsavleggelse: Deltager og dommer

Onsdag 6.april
Kl. 08:00 bussavgang fra hotellet.
Kl. 09:00 Konkurransestart

)

Kl. 11:30 tunsj (Tilgjengelig

til kl. 12:30)

Kl. 15:00 Dommeravgjørelse starter
KI. 15:30 Premieutdeling

Buss

til

Skien Jernbanestasjon

Det benyttes minibusser fra Skogmo videregående skole. Bussene har skolens logo
Telefon til Skien TAXI: 05210
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HMS og brannplan

Branninstruks
Lilhq.Sttr
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Handle raskt, riktig og rolig. Rekkefølgen på de fire punktene ovenfor må vurderes i hver

enkelt situasjon. Uansett hva du gjØr først av VARSLE, REDDE, SLOKKE og RøMME, g!ør du alltid noe riktig!

VARSLE
)

Varsle brannvesenet direkte på telefon 110 eller trykk inn en manuell melder. Forklar tydelig
hvor det brenner og oppgi hvem som ringer.

REDDE

Få

SLOKKE

Forsøk å slokke med husbrannslanger, håndslokkeutstyr eller forsøk å kvele ilden med et teppe.

ut alle som er truet av røyk og brann.

Lukk alle dører og vinduer.

RøMME

Røm helt ut og møt på parkeringsplass utenfor bygget.

Orienter deg om

o
o
o
r

hvor brannslanger og slokkeapparater er plassert
hvor utganger og nødutganger er
hvor manuelle brannmeldere er plassert
hvor nærmeste mØteplass er
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Godkjenning fra elever for bruk av foto/film?

SAMTYKKESKJEMA
Tillatelse til bruk av bilde eller video på nett
Jeg/vi samtykker herved at WorldSkills Nonuay filmer og/eller fotograferer:
...........(navn på elev), og at WorldSkills Nonrvay og lokal arrrangil av

Skole-NM 2022 kan publisere bilder/video på nett i forbindelse med markedsføring av yrkesfag og SkoleNM.

Dette samtykke kan når som helst ifremtiden trekkes tilbake ved å gi beskjed til WorldSkills Norway
post@worldskills.no.

gi

WorldSkills Nonruay er en ideell organisasjon som arbeider for å høyne statusen, interessen og kvaliteten
på norsk yrkesutdanning. Yrkeskonkurranser er et viktig virkemiddel. Bak organisasjonen står
Nædngslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO), Utdanningsdirektoratet,
Kommunesektorens lnteresseorganisasjon (KS) og en rekke landsforeninger, fagforbund,
.,)pplæringskontorer, skoler og fylkeskomm uner.
Dato:
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HELSE-, MIUØ. OG SIKKERHETSERKUERING . 2022

Jeg bekrefter med dette at jeg har gått igjennom forstått reglene for
helse, mlljø og sikkerhet (HMS) iforbindelse med min deltakelse i
Skole-NM 2022.

generelle HMS-regler for faget knyttet til læreplanen

regler knyttet til det utstyreUmaskiner/materiell som
brukes på konkurransearenaen/skolen (gjennomgått før
konkurransestart)

..))-

Fag

Dato:

Signatur av deltaker:
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