Forretningsideer 2013/2014
1-2-Tre Bygg UB, Drottningborg vgs, Allmenfag påbygg
1-2-Tre Bygg UB tilbyr tjenester som felling og kvisting av tre. I tillegg lager vi benker.
arc UB, Hjalmar Johansen vgs, Medier og kommunikasjon
arc UB leverer skreddersydde medietjenester til arrangører av diverse arrangementer.
Ungdomsbedriften tar også på seg enkeltoppdrag innenfor film, foto, markedsføring, design og
profilering.
Autosteps UB. Saltdal vgs, Elektrofag
Autosteps UB har produsert en selvjusterende leider/landgang som ikke blir glatt ved bratt nedstiging
eller i vått vær.
Bergstadkåsten` UB, Røros vgs, Entreprenørskap
Bergstadskåsten UB tilbyr en oppskriftsbok med tradisjonelle oppskrifter fra Rørostraktene. Dette
skal dekke behovet for å ivareta den gamle tradisjonelle matkulturen for turistene og folket på Sta’a.
Cover UB, Sentrum vgs, IKT -Servicefag
Cover UB står bak oppdagelsestjenesten Cover, som lar deg finne interessante lanseringer innen film,
spill og musikk. Vi satser sterkt på redaksjonelt innhold, brukerinnhold og søk.
Fireflash UB, Ski vgs, Studiespesialisering
FireFlash er et innovativt brannsikringsprodukt utviklet for å redde liv ved brann. Produktet
kombinerer en avansert signalteknologi med markedets beste strobelys som skal trenge gjennom
tykk røyk.
Flex UB, Vadsø vgs, Studiespesialisering
Flex UB har designet og utviklet en tovet ullvott med broderier i refleks. Flexvotten skal bidra til å
redde liv i trafikken, både for store og små.
Foods of Finnmark UB, Alta vgs, Kokk og servitør
Foods og Finnmark UB produserer mat og drikke, med hovedfokus på bruk av lokale råvarer. Vi tilbyr
også tjenester lokalt innenfor servering.
Firbeinte Gleder UB, Jønsberg vgs, Naturbruk
Firbeinte Gleder UB arrangerer bursdager og omvisninger på Jønsberg.
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Furry UB, Glemmen vgs, Design og tekstil
Furry UB lager luer med dyretema som synliggjør barn i trafikken.
Gourmetkurva UB, Vennesla vgs, Salg, service, sikkerhet
Gourmetkurva UB selger kortreist mat, og andre produkter av høy kvalitet.
Kroken UB, Hadeland vgs, Service og samferdsel
Kroken UB selger dørkroker for de sosiale, som gjør toalettbesøket enklere og mer hygienisk
Kangarun UB, Hetland vgs, Studiespesialisering
KangaRun UB tilbyr sportsbh med sidelomme til oppbevaring av mobil, IPod, penger, nøkler og andre
nødvendigheter. KangaRun gir økt treningsfrihet til jenter i alle aldre
Lett på kroken UB, Ålesund vgs, Studiespes. m/entreprenørskap
Lett på kroken UB gjør hverdagen enklere for husstand og renovatør ved å tilby en opphengsløsning
for sekken med plastembalasje.
Lyspunktet UB, Steinkjer vgs, Helse og oppvekstfag
Lyspunktet UB tilbyr hyggekvelder for funksjonshemmede i alle aldre, og har et nært samarbeid med
Røde Kors.
Multibygg UB, Stangnes vgs, Byggteknikk
Multibygg UB bygger garasjer, benker og påbygg til hus. Vi tilbyr kunden håndverk av beste kvalitet,
for at vi skal få best mulig læring og at kundene våre blir fornøyde.
Politikontroller UB, Greveskogen vgs, Studiespesialisering
Politikontroller UB (politikontroller.no) varsler om politikontroller og trafikkinfo.
Pixel UB, Sogndal vgs Medier og kommunikasjon
Pixel UB er ei kreativ og fleksibel mediebedrift som har kompetanse innanfor fotografering, film,
streaming, web og grafisk design.
ScienceUka UB, Greåker vgs, Studiespesialisering
ScienceUka UB arrangerer en scienceuke, en morsom, positiv realfaglig opplevelse, for å øke
interessen for realfag hos unge.
Skjulte Skattar UB, Årdal vgs, Sal, Service og Tryggleik
Skjulte Skattar UB skal selje brukte varer av god kvalitet til ein rimeleg pris. Kundane våre er alle
målgrupper i alle aldrar som set pris på ein god handel i eit hyggeleg miljø.
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Sosiale media UB, Steinkjer vgs, Medier og kommunikasjon
Sosiale Media UB kjemper mot mobbing. Vi tilbyr foredrag til barneskoleelever der vi har sosiale
medier, nettvett og mobbing i fokus. Med aktiviteter og lek, blir dette til en morsom og lærerik
opplevelse.
Spa Tonic UB, Breivika vgs, Hudpleie
Spa Tonic UB tilbyr tilpassede behandlinger for skjønnhet og velvære til en rimelig pris.
Strilapylso UB, Sotra vgs, Restaurant og matfag
Strilapylso UB lager hjemmelagde pølser og kjøttboller av lam som er fettredusert, saltredusert,
laktosefri, glutenfri og halalslaktet.
Tøffeliten UB, Steinkjer vgs, Barne- og ungdomsarbeider
Tøffeliten UB tilbyr sosialisering og fysisk aktivitet for barn og unge. Hovedfokuset vårt er på
flerkulturelt samarbeid.
Trefoil UB, Narvik vgs, Realfag/språkfag/samf.fag og øk.
Trefoil UB har produsert en unik, tredelt kasserolle som er rettet til enslige og studenter.
Unchain UB, Oslo handelsgymnasium, Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Unchain UB tilbyr egendesignede t-skjorter som setter søkelyset på menneskehandel.
WOOL UB, Rosthaug vgs, Studiespesialisering
WOOL UB tilbyr norske sløyfer i tradisjonell strikk, som varmer det lille ekstra på fest og i hverdagen.
X-Traffic UB, Odda vgs, Studiespesialisering
X-Traffic UB driver holdningsskapende arbeid om trafikksikkerhet i form av foredrag og konkurranser
for barn og unge.
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