Vil du bli Agders beste
helsefagarbeider?
Lærlinger og helsefagarbeidere inviteres til å delta i fylkesmesterskap, en
konkurranse der lærlinger og fagarbeidere kjemper om å kvalifisere seg til
Yrkes-NM i helsearbeiderfaget.
Når og hvor er fylkesmesterskapet?

19. mars 2020 på Lillesand vgs.
Hva er fylkesmesterskap i helsearbeiderfaget?
Fylkesmesterskap er en konkurranse der lærlinger og helsefagarbeidere
konkurrerer i oppgaver som de gjør til daglig.
Hvert lag består av en person (21 år eller yngre). Konkurransen er et rollespill
med «pasienter» hvor en får en praktisk oppgave som skal planlegges,
gjennomføres og evalueres. Konkurranseformen har store likheter med
fagprøven.

Vinnerne av fylkesmesterskapet vil representere
Agder under Yrkes-NM i Sørlandshallen,
26. - 29. oktober – 2020.
1

Hvordan foregår konkurransen?
Selve konkurransen består av en planleggingsdel, en gjennomføringsdel og en
vurderingsdel.
Planleggingsdelen er på maksimum 10 minutter. Deltaker får utdelt oppgaven,
tid til å lese oppgaven, og gjøre seg kjent med utstyret.
Gjennomføringsdelen er på maksimum 25 minutter. På den tiden skal
deltakeren utføre de oppgaver som står beskrevet. Både deltakeren og”
pasientene” vil bære mikrofon slik at både dommere og tilskuere kan høre hva
som skjer på scenen.
Etter gjennomføringsdelen vil det bli en kort oppsummering sammen med
dommerne. Her vil deltakeren få anledning til å forklare hva de var fornøyde
med og hva som kunne vært løst på en annen måte. Videre vil dommerne få
anledning til å stille spørsmål knyttet til tema for oppgaven. Etter dette vil
dommerne ha et kort evalueringsmøte.
Deltakerne vil ikke ha anledning til å se eller snakke med de andre deltakerne
før de selv har konkurrert.
Ønsker dere å lese mer gå inn på: www.worldskills.no
Hvis du synes at dette kan være noe for deg; moro, spennende og sosialt 
Så meld deg/dere på- vi håper at mange har lyst til å bli med!!
Dersom du har noen spørsmål ring Camilla Arff ved OKOS Agder: 95 05 90 36.
Påmelding
Bruk skjema under; fyll ut og returneres innen 1. februar 2020 på e-post til
post@okos-agder.no
NB! Opplæringskontoret vil vurdere hvem som får delta pga. antall/kapasitet.
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Påmelding til fylkesmesterskap i Helsearbeiderfaget
19.mars 2020

Navn:……………………………………………………………………………………..
Fødselsdato:…………………………………Telefon:…………………………………
Mail:……………………………………………………………………………………….
Adresse:…………………………………………………………………………………..
Arbeidsplass:……………………………………………………………………………..
Veileder:…………………………………………………………………………………..

Påmeldingsfrist: 01.februar 2020
Sendes på e-post til post@okos-agder.no
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