Skolmästerskapen VVS 2015
Nu är det dags att anmäla klassen till Skolmästerskapen i VVS som genomförs valfri dag
under perioden 19 januari till den 23 februari 2015. Skolmästerskapet är ett webbaserat
kunskapstest som tar max en timme. Skolmästaren kommer senare i vår tävla i ett
regionmästerskap och möter där andra skolmästare i en praktisk tävling.
Försklassiga skolor ska genomföra skolmästerskapet för att kunna fortsätta vara Förstklassig
även nästa år.

Förutsättningar för skoltävlingar i VVS
Skoltävlingar i VVS består av två tävlingsdelar – skolmästerskap och regionmästerskap.
Detta gäller för skolmästerskapen:
1. Eleven på gymnasieskolan ska gå sista året på VVS- och fastighetsprogrammet utgång
VVS-montör. För elever på vuxen- eller arbetsmarknadsutbildning VVS gäller det att
skolan är Förstklassig för att deltagande i tävlingen ska vara möjligt.
2. Ingen åldersgräns finns för deltagande i tävlingen.
3. Tävlingen består av ett webbtest som ska genomföras under valfri dag i januari eller
februari.
Detta gäller för regionmästerskapen:
1. Deltagare i regionmästerskapen är de skolmästare som utsetts på en gymnasieskola.
De som går en vuxen- eller arbetsmarknadsutbildning kommer inte kunna delta på
ett regionmästerskap även om de blivit skolmästare.
2. Regionmästerskapet anordnas under en dag på en Förstklassig skola under period
mars-april.
3. Tävlingsuppgiften består av en praktisk uppgift. Yrkesnämnden står för ritningar och
underlag och materialkostnad och utbildningsansvariga i regionen är domare.
Yrkesnämnden står även för reskostnaden för skolmästarna.
Tid för den praktiska uppgiften är cirka 4 timmar. Vinnaren blir regionmästare.

Så här går det till
Läraren anmäler klassen till tävlingen och meddelar oss vilken dag och tid tävlingen ska
genomföras. På tävlingsdagen eller dagen innan kommer en länk till tävlingsuppgiften
skickas till läraren som lämnar ut länken till eleverna när tävlingen ska genomföras.
Eleverna har en timme på sig att besvara 58 frågor inom bland annat ritteknik, sanitet och
värme. Eleverna ska sitta i en datasal eller liknanden och det är läraren som ansvarar för
tävlingens genomförande.
Efter en timme stängs webbtestet och skolmästaren kan utses. Skolan kommer få ett
sammanställt resultat för hur samtliga elever i klassen har klarat frågorna, detta blir skolans
kunskapsindex.
Skolmästaren kommer få en inbjudan till regionmästerskapen som genomförs under en dag
mars och april. Vilken skola i tävlingsregionen som kommer att arrangera regionmästerskapet bestäms under december, då bestäms även vilken dag den tävlingen kommer
att genomföras.

Priser
Vinnaren i regionmästaren får ett pris i form av ett utbildningsstipendium och pengarna
fördelas mellan eleven som blir regionmästare, läraren och klassen som regionmästaren går i.
Stipendierna skall användas för kompetensutveckling och fördelas enligt nedan:
1. Regionmästaren
2. Läraren
3. Klassen

3 000: 2 000: 5 000: -

Alla elever som deltar i skolmästerskapen och som får mer än 80 % rätt slipper
de inledande allmänna frågorna när de registreras som lärlingar i KUB.

Anmälan
Senast den 16 januari vill vi ha din anmälan. För att anmäla din skola mailar du
skola@vvsyn.se och anger:
•
•
•
•

Skola och ort
Kontaktperson och telefon och mejladress
Vilken dag skolan ska genomföra skolmästerskapet
Antal elever i årskurs 3 samt antal deltagare i tävlingen

Frågor om tävlingen besvaras av Lena Hedman 08-564 854 33 eller lena.hedman@vvsyn.se.
Vill skolan även anordna en praktisk tävling i anslutning till teoridelen kan man använda
underlag från Skolmästerskapen 2014 som kommer att finnas tillgängligt på hemsidan
efter nyår. Läs mer på vår hemsida www.vvsyn.se.

