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Yrkes-SM i Malmö väntas locka tusentals besökare
Över hela landet pågår nu uttagningarna till Yrkes-SM som går av stapeln i Malmö 11-13 maj.
Då intar Sveriges mest yrkesskickligas ungdomar Malmömässan under tre intensiva dagar för
att tävla inom sina respektive yrken. Totalt rör det sig om cirka 40 yrkesområden och närmare
20 000 personer beräknas besöka Yrkes-SM. Allt från tävlanden, skolungdomar och kompisar
till föräldrar och lärare.
– Med Yrke-SM vill vi visa upp yrkesskickliga ungdomar som gjort ett smart val genom att välja
yrkesutbildning. Det är viktigt att visa möjligheterna med yrkesutbildning där det efter avslutad
utbildning finns gott om jobb, möjlighet att jobba utomlands, lönerna är bra och till skillnad från vad
många tror kan man även få behörighet till Yrkeshögskola och högskolan, säger Pontus Slättman, VD
på WorldSkills Sweden som ligger bakom Yrkes-SM.
Talangfulla ungdomar från olika branscher och utbildningar över hela Sverige tävlar just nu om en
biljett till Yrkes-SM. De som går vidare får åka till Malmö och tävla mot andra inom samma gren där
vinnaren kan titulera sig som svensk mästare inom sin yrkeskategori. Som svensk mästare innebär
det också att man kämpat till sig en plats i Yrkeslandslaget och får representera Sverige i både YrkesEM och Yrkes-VM.
Skolungdomar och nyfikna besökare har gratis inträde till det stora arrangemanget och alla Skånes
högstadieskolor åker dessutom gratis till tävlingarna via Event in Skåne och Skånetrafiken. Här finns
det inte bara en chans att följa de tävlande på plats och se vem som tar hem segern inom varje
yrkesgren, utan också möjlighet att testa på olika yrken, lära sig mer om utbildningarna och yrken
inom bygg, design, industri, it, service, vård- och tekniksektorn. Malmöprofilerna Suuz, Almushi och
Beppe Singer kommer också att vara på plats för att guida besökarna och utmana varandra inom olika
yrken.
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Yrkes-SM
Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar inom bygg, design, industri, it,
service, vård- och tekniksektorn. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter
hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 30–40-tal yrken. Under tre intensiva dagar
erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka arrangemanget för att få möjligheten att titta, fråga och själva få pröva på.
I Malmö 2012 besökte 21 000 skolungdomar Yrkes-SM och i Umeå 2014 kom 15 000 unga besökare. yrkessm.se
Organisationen bakom Yrkes-SM är WorldSkills Sweden som är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och Staten
genom Utbildningsdepartementet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan. Yrkes-SMs huvudsponsorer är AFA Försäkring
som värnar arbetsmiljö samt AMF som fokuserar på hållbara pensionslösningar. worldskills.se

