Eksempler på Sosialt Entreprenørskap
Smartfood UB, Karmsund vgs, skoleåret 2014/15


Samfunnsproblem: Barn og unge får ikke i seg nok av de viktige næringsstoffene.



Nyskapende løsning: Smartfood UB har utviklet et grønnsakspulver av grønnkål, spinat, rødbet og
gulrot. Grønnsakspulveret er basert på økologiske, kortreiste og naturlige råvarer fri for
tilsetningsstoffer. Grønnsakspulveret er fargerikt, har et høyt næringsinnhold og kan bidra til en
sunnere hverdag.



Økonomi: tjener penger på å selge produktet.



Elevenes visjon er å øke grønnsaksinntaket og inntaket av sunne næringsstoffer blant barn og unge.

Safe & Sound UB, Akademiet vgs Sandnes, skoleåret 2014/15


Samfunnsproblem: Et urovekkende høyt antall kvinner blir voldtatt hvert år i Norge.



Nyskapende løsning: Safe & Sound UB designer og produserer armbånd med innebygd voldtektsalarm.
Andre alarmer er store og klumpete og blir lagt ned i vesker. Safe & Sound UB sitt armbånd er lite og
lett tilgjengelig.



Økonomi: tjener penger på å selge produktet.



Elevene ønsker å få ned antallet voldtekter og gi kvinner en trygghetsfølelse.

Guardian UB, Nøtterøy vgs, skoleåret 2014/15


Samfunnsproblem: Demente eldre som forlater og forsvinner fra eldresentre/sykehjem.



Nyskapende løsning: Guardian UB har utviklet et armbånd for demente. Et lokaliseringssystem er
innebygget i armbåndet. Lokaliseringssystemet gjør at man kan finne igjen demente som har forlatt
sykehjemmet.



Økonomi: tjener penger på å selge produktet.



Elevene ønsker at de demente, ansatte på sykehjemmet og pårørende skal føle seg trygge.

Focus UB, Drammen vgs, skoleåret 2012-13


Samfunnsproblem: Skilsmissebarns situasjon etter brudd mellom foreldre.



Nyskapende løsning: Focus UB vil forbedre hverdagen for barn med skilte foreldre. Focus UB bruker
rollespill for å skape interesse og øke forståelsen for den situasjon barna er i. Foredrag/rollespill
holdes for foreldre, terapeuter, psykologer og andre fagfolk. Elevene deler sine erfaringer og forteller
om å være skilsmissebarn.



Økonomi: tjener penger på å holde foredrag.



Elevene i Focus UB snakker fra hjertet (der forskerne snakker fra hodet) og har et genuint ønske om å
gjøre hverdagen bedre for skilsmissebarn.

Leselyst UB, Odda vgs, skoleåret 2012-13


Samfunnsproblem: Ensomme eldre som er passive.
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Nyskapende løsning: Leselyst UB tilbyr et sosialt leseprogram og andre aktiviteter til eldre brukere som
bor på kommunale institusjoner i Odda kommune. Leselyst UB vil være en venn, samtalepartner og
aktivitør.



Økonomi: Selger sine tjenester til kommunen.



Elevene ønsker å tilføre noe verdifullt og lyse opp hverdagen for eldre.

Fargeklatten UB, Hadeland vgs, skoleåret 2012-13


Samfunnsproblem: Pasienter med utlagt tarm (stomipose) hemmes i hverdagen.



Nyskapende løsning: Fargeklatten UB ønsker å gjøre tilværelsen bedre for unge med stomipose. Det
skal bli mindre problematisk for unge med stomi å kle av seg på en badestrand eller å skifte sammen
med klassekamerater etter gymtimen. Dagens stomiposer er hudfarget og man kan se avføringen
gjennom posen. Fargeklatten UB tilbyr personlig design på stomiposen slik at innholdet ikke synes.



Økonomi: Tjener penger på å selge produktet.



Elevene ønsker å heve selvfølelsen og verdigheten blant denne pasientgruppen.

Antistorm UB, Alta vgs, skoleåret 2012-13


Samfunnsproblem: For mange snøscooterulykker.



Nyskapende løsning: Antistorm UB har utviklet et nød-telt for snøscooter. De fleste som omkommer i
snøscooterulykker er for dårlig forberedt på storm og dårlig vær. Teltet er et sikkerhetsprodukt og gir ly
mot vær og vind. Nød-teltet er enkelt å slå opp ettersom at det ikke har stenger. Telt-duken er
varmereflekterende, noe som gjør at en bruker sin egen kroppsvarme til å holde varmen.



Økonomi: Tjener penger på å selge produktet.



Elevene ønsker å hindre flere snøscooterulykker med tragisk utfall.
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Nekapa UB, Hamar Katedralskole, skoleåret 2011-12


Samfunnsproblem: Inaktive og isolerte pensjonister.



Nyskapende løsning: Jobber med å aktivisere pensjonistene gjennom ulike møteplasser. Hensikten er
å bringe glede til pensjonistene og øke deres livskvalitet. Bedriften arrangerer samlinger med foredrag,
spillkvelder, introduserer pensjonistene for ny teknologi (ulike Apps, Skype, Facebook og Wordfeud),
sushi-kveld, og "harry-tur" til Sverige.



Økonomi: Pensjonistene selv betaler for aktivitetstilbudet. Bedriften har tilgang på gratis møtelokaler
hos en fotballklubb, samt får sponsormidler fra et lokalt kjøpesenter.



Elevene har et brennende engasjement for å skape en mer aktiv og sosial hverdag for pensjonistene.

Nomeno UB, Oslo Handelsgymnasium, skoleåret 2011-12


Samfunnsproblem: Et økende antall voldtekter.



Nyskapende løsning: Selger et armbånd med en integrert fløyte. Fløyten lager en høy, skingrende lyd,
og vil tiltrekke seg medmennesker som kan hjelpe i en nødssituasjon. Produktet heter Safe and Sound.
Ved å bruke armbåndet viser kunden at han/hun bryr seg, og bidrar til å hjelpe samfunnet med å
bekjempe et stort problem. Overskuddet doneres til Landsforeningen for Voldsofre (LFV). LFV tilbyr
juridisk hjelp og terapi til ofre for vold.



Økonomi: Tjener penger på å selge armbånd.



Nomeno ønsker å skape en bevegelse, å spre budskapet om at voldtekt er feil og la andre hjelpe til
med å spre dette budskapet ved å bruke armbåndene.

Trimigrering UB, Flora vgs, skoleåret 2011-12


Samfunnsproblem: Dårlig integrering av innvandrere.



Nyskapende løsning: Gjennom samarbeid med Innvandrersenteret i Flora, har Trimigrering tatt hand
om å sette innvandrere i fysisk aktivitet og sørge for en god integrering. Integreringen skjer gjennom
dialog, vennskap gjennom idrett og ved å være sammen med norske ungdommer.



Økonomi: selger tjenesten til Flora kommune/Innvandrersenteret i Flora.

Søvni UB, Thora Storm vgs, skoleåret 2011-12


Samfunnsproblem: Rusmisbrukere blir sett ned på.



Nyskapende løsning: Selger sengesett med eget design. Inntektene fra salget plasseres i Søvni-fondet
som er opprettet sammen med Norsk Mestring. Her kan privatpersoner(rusmisbrukere) søke om
økonomisk støtte til å delta på turene (villmarksterapi) til Norsk Mestring og komme seg videre etter en
tøff periode. Søvni-gjengen er aktivt med på å bestemme hvem de ønsker å sponse etter en vurdering
av hvem som trenger det mest.



Økonomi: Tjener penger på å selge sengesett.

Tøff? UB, Thora Storm vgs, skoleåret 2010-11


Samfunnsproblem: Mobbing i skolen.



Nyskapende løsning: Holder foredrag om mobbing på ungdomsskoler. Foredraget vekker oppsikt og
spiller på følelser. Viktige temaer som nettmobbing, utestegning, planlagt mobbing, respekt og uvisshet
tas opp. Foredragsholderne har selv hatt forskjellige posisjoner i mobbemiljøet.
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Økonomi: Tjener penger på å holde foredrag.



Skaper begeistring hos skoleeier og på skoler i Trondheim kommune.

Auxilium Fotogalleri UB, Glemmen vgs, skoleåret 2011-12


Samfunnsproblem: Unge brukere av krisesentre har negative tanker og orker ikke sosiale aktiviteter.



Nyskapende løsning: I samarbeid med Fredrikstad Krisesenter ønsker UBen å tilby vanskeligstilte
personer på krisesenteret et tilpasset fotokurs. Kursdeltagerne får anledning til å stille ut sine bilder i
ett galleri.



Økonomi: tjener penger på fotokunstsalg. Inntektene går til galleriet og til krisesenteret.

NettVett UB, Arendal vgs, skoleåret 2011/12


Samfunnsproblem: Barns aktivitet på nett er et ømt og ukjent tema for mange foreldre.



Nyskapende løsning: Holder foredrag om nettvett og sikker bruk av internett. Snakker direkte til
publikum med et spennende foredrag og stiller provoserende spørsmål om internettet.



Økonomi: Tar betalt for å holde foredrag.

Ung & aktiv UB, Akademiet vgs i Bergen, skoleåret 2011-12


Samfunnsproblem: Elever i 5-7. klasse er for inaktive på fritida.



Nyskapende løsning. Tilbyr et aktivitetsopplegg for barn fra 5-7. klasse (disse har ikke noe SFO-tilbud).
Bedriften introduserer forskjellige idretter og aktiviteter for barna på en gøy, motiverende og
engasjerende måte. Aktivitetsopplegget går rett etter skoletid og er tilrettelagt for alle



Økonomi: Bedriften tar betalt pr. deltager

Girl Power UB, Sykkylven vgs, skoleåret 2009-10


Samfunnsproblem: Hjelpe barn og unge mødre i Ukraina til en bedre start på livet. Gi de en plass der
de kan bo og få hjelp til de klarer seg selv.



Nyskapende løsning: Samler inn penger på ulike vis; holder foredrag om prosjektet for ulike grupper,
arrangerer loddsalg, samle inn panteflasker, selger selvprodusert bakverk, samle inn klær, sykler og
vogner m.m.



Økonomi: Pengene fra salg/innsamling går direkte til prosjektet.
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