Pressmeddelande

SVT/UR visar ny serie om Yrkeslandslaget
Med start 15 januari visar SVT Utbildningsradions serie Yrkesmästarna.
Tittarna får följa sex ungdomar ur det svenska Yrkeslandslaget - de bästa
i Sverige inom sina respektive yrken – då de tävlar mot över tusen andra
skickliga ungdomar från mer än 50 nationer i Yrkes-VM i Leipzig 2013.
Tv-serien Yrkesmästarna följer sex ungdomar som alla har gått på yrkesförberedande
program på gymnasiet och jobbar med praktiska yrken.
Billackeraren Emelie Dammare, flygmekanikern Fredrik Glanrup, frisören Julia
Persson, kocken Gabriel Strandberg samt Daniel Pettersson och Markus
Pettersson, som tävlar i mekatronik respektive telekom, sätts på hårda prov. Det gäller att
fokusera och prestera på topp, trots tävlingsnerver och kolossal konkurrens. I Yrkesmästarna
ser vi deras kämparglöd under tävlingsdagarna såväl som de gedigna förberedelserna på
hemmaplan.
De är alla mycket ambitiösa yrkesmänniskor som tränar hårt och lägger många timmar på
förberedelser inför VM; billackeraren Emelie deltar i såväl Vansbrosimmet som Vasaloppet
för att öva uthållighet och komma i toppform, för flygmekanikern Fredrik - som började
drömma om yrket redan som 13-åring - innebär VM-platsen hård träning i upp till 18 timmar
per dag. Daniel som tävlar i mekatronik övar snabbhet och explosivitet på löparrundor för att
komma i form. Frisören Julia tränar hemma i källaren varje kväll efter jobbet, fem dagar i
veckan, och läser självhjälpsböcker för att hantera sin prestationsångest.
Det är fantastiskt hur väl svensk yrkesutbildning hävdar sig i konkurrensen. Från vårt perspektiv är
det oerhört viktigt och glädjande att SVT på det här sättet uppmärksammar de yrkesförberedande
programmen. Det bidrar till att höja statusen på praktiska yrken och stärker självförtroendet hos
eleverna, säger Karl Hulterström, lagledare för Yrkeslandslaget.

Yrkesmästarna sänds i SVT1 på onsdagar kl. 22.30 med start 15 januari. Efter
sändning finns avsnitten på urplay.se.
WorldSkills Sweden – Yrkeslandslaget
WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och Staten genom
Utbildningsdepartementet, Skolverket och Internationella programkontoret. Genom samarbeten med
företag, yrkesnämnder, branschorganisationer och skola har trepartssamarbetet i uppdrag att höja
statusen, intresset och kvaliteten på yrken och yrkesutbildning. WorldSkills Sweden ansvarar för svenska
Yrkeslandslagets deltagande i Yrkes-VM (WorldSkills) och EuroSkills, samt är arrangör av Yrkes-SM.
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