Forretningsideer skoleåret 2016-17
Ungdomsbedrift
AEWA UB

Skole
Hans Nielsen Hauge
videregående skole

Aktiv Odda UB

Odda vgs.

Amelle UB

Hetland videregående
skole

Aqua Rose UB
Arbeidslaget UB

Gjøvik videregående skole
Leksvik videregående
skole

Art Makers UB

Stangnes videregående
skole

BAGZ UB

Drottningborg vgs

Below Zero UB
Béton ub

Alta videregående skole
Eilert Sundt vgs. Lyngdal

Birdsavers UB

Kristen Videregående
Skole Trøndelag

Carry It UB
Contra UB

Raufoss videregående
skole
Hamar katedralskole

Convenient
Fashion UB

Glemmen videregående
skole

Core UB

Ullern vgs.

DEX FLEX UB

Thor Heyerdahl
videregående skole

Drip Off UB
DRY & GO UB

Kvitsund Gymnas
TANGEN videregående
skole

Forretningsidé
AEWA UB produserer og selger en stropp til de nye,
trådløse øreproppene til Apple.
Aktiv Odda UB tilbyr opplevelser med aktivitet alene
eller i samarbeid med andre for næringslivet, det
offentlige og privatpersoner.
Amelle UB tilbyr en veske som dekker kvinners
hverdagsbehov for oppbevaring. Veskens unike design
gjør det mulig å tilpasse størrelsen til dine egne behov.
Vi i AquaRose UB driver en hudpleiesalong der vi vil
fokusere på kundens hjemmebehandling, veiledning
og salg i form av kursvirksomhet.
Mekanisk produksjon og service for industri, landbruk
og privat personer samt, lasergravering og 3D printing.
Vi vil resirkulere materialer som andre har kastet eller
ikke ser nytten i lenger for å bruke disse til brukskunst.
Målet er at 90% av materialene skal være skaffet
gratis ved at vi benytter oss av gjenbruk.
BAGZ UB utvikler en ny type treningsbag med egne
rom til våte og tørre gjenstander, produkter og sko.
Reduserer også plastposebruk og har refleks.
Below Zero UB tilbyr en varmelomme til mobil slik at
man forhindrer telefonen fra å gå fri for strøm på kalde
dager.
Vi lager betong kunst
For eiere av vindmølleparker tilbyr vi en
beskyttelsespakke som vil hjelpe fuglene å unngå
skader eller dødsfall ved kollisjon av vindmøllene.
Carry it UB selger BH med lomme til oppbevaring av
små ting, som f.eks. mobil, bankkort og nøkler. Vi som
bedrift ønsker å gjøre hverdagen enklere for kvinner
de gangene de ikke har veske eller lommer til å
oppbevare tingene i.
Contra UB produserer et nettmagasin for ungdom.
Convenient Fashion UB designer og produserer retro
skjørt lokalt og med god kvalitet til alle og enhver som
ønsker å se riktig stilige ut.
EGenproduserte ledningsholdere i lær. De brukes til å
holde styr på ledninger og beskytte dem.
Forretningsideen til Dex Flex er et mobildeksel med
refleks på, som skal se stilfullt og kult ut, slik at barn
ønsker å ta det i bruk. I hovedsak skal produktet øke
barns sikkerhet, når de går ute i mørket.
Drip Off UB lager en unik og praktisk veske som
fungerer i all slags vær.
Dry & Go UB skal designe og produsere et
egendesignet håndkle for kvinner i alle aldre.»
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EasyRing UB
EatSimple UB

EcoSound UB

E-creater UB

Eggcellent UB
Enklere Gårdsdrift
UB

Eplekinna UB
Eventicon UB
ExRight UB
Fargekoden UB
Fjøs og Tjenester
UB
Fleksitre UB

Get'em points UB

EasyRing UB er eneste leverandør av smartringer i
Norge. Ringen er funksjonell og estetisk pen. Ringen
tilbys til riktig pris til privatmarkedet og
Atlanten VGS
bedriftsmarkedet.
Produserer bord med avtakbart brett og praktiske
Øvrebyen vgs
løsninger.
Har utviklet og selger en miljøvennlig høyttaler i tre
uten elektronikk, til mobil. For hver høyttaler vi selger
Drottningborg vgs
plantes et tre av One Tree Planted.
Ved hjelp av den bærbare vannturbinen AquaPower,
Drammen videregående
vil vi i E-Creater UB gi strøm til personer som er på tur
skole
i fjellet og på vannet, og som overnatter.
Pasteuriserte eggehviter på PET-boks. Egg fra skolens
egne høneproduksjon. Produktet er en proteinkilde
Skjetlein videregående
med 10% proteiner, og resten vann. Nytt på det norske
skole
markedet.
Utvikler og produserer dyseskjerm av glassfiber, for
Storsteigen vgs
fjøsvask
Eplesmør: Produksjon av et langkokt eplesyltetøy som
er blitt karamellisert hvor råvarene som er brukt er
Nome videregående skole, lokale, kortreiste og av råvarer som ikke er godkjente
avdeling Søve
til salg.
Dokumentasjon og markedsføring av event og
Hamar katedralskole
arrangement
Tilbyr treningsopplegg på nett, tilpasset kundens
Nydalen vgs.
preferanser, slik at de skal trene riktig!
Mære Landbruksskole
Storsteigen vgs
Sykkylven Vidaregåande
skule

GoLive UB

Andøy vgs
Bjørkelangen
videregående skole

Gulltunga UB

Senja videregående skole

HomeRun UB

Ullern vgs.

Huffda UB

Drottningborg vgs

Fargekoden UB skal utvikle et produkt for markering
av rundballer

Utvikling og produksjon av fôrskyver som skal spare
bonden for kroppsslitasje
Fleksitre UB produserer og marknadsfører eit moderne
og fleksibelt hyllesystem.
Get´em points UB oppmuntrer til at ungdom skal gjøre
mer frivillig arbeid i et lite lokalsamfunn. De har utviklet
et frivillighetsarmbånd som er linket til en app. De får
poeng for arbeidet som igjen kan brukes til kjøp av
konsertbilletter, kinobilletter og på ulike kulturelle
arrangement.
Vi linker artist og spillested på en brukervennlig måte
gjennom vår unike nettside
Vi skal kjøpe ferske tunger hos Brødrene Karlsen AS.
Vi skal pakke de selv og videreselge de til våre kunder.
Vårt mål er å bli en suksessfull bedrift. Vi skal prøve å
få en "deal" med kokt og klar om å få poteter sammen
med våre tunger.
En personlig handletjeneste for eldre. Vårt mål er å
forenkle eldres hverdag.
iacta UB består av seks engasjerte elever som utvikler
et innovativt krus som forhindrer at dråper renner ned
på bord og skaper stygge merker.
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ReLeaf UB

Vår forretningside er å produsere alkoholfrie
drikkevarer som samtidig kan bidra til en sunnere
livsstil
Vi har laget ei barnebok som skal fremme
hverdagsintegrering. Boka skal være et verktøy hvor
Akademiet videregående
barn lærer om hvordan de skal kommunisere med
skole Sandnes
andre uten bruk av tale
Raufoss videregående
Korka UB utvikler en kork/lufteventil til drikkekartonger
skole
som løser problemet med søl.
Kragerø miljø og østers UB produserer og selger
Kragerø videregående
eksklusiv østerssaus laget av stillehavsøsters fra den
skole
norske kyst
Kragerø slam og gjødsel UB skal utvikle og selge
Kragerø videregående
gjødsel av tørket fiskeslam til landbruket som har
skole
behov for å øke produktivitet og bærekraftighet
Lift up ub tilbyr en bære-reim som skal gjøre det
vanskeligste løft, enkelt. Den er enkel å bruke, rimelig,
utrolig sterk og ikke minst, får jobben gjort mye
KVS-Lyngdal
enklere.
LocatR UB har utviklet og programmert
sporingsenheter til bedrifter som monteres på
utstyr/maskiner. De kan da via GSM og GPS spores,
og bedriftene unngår at utstyr fra byggeplasser går
Bodø vgs
tapt.
Mashimoni UB drifter et barnehjem i Malaa i Kenya
gjennom ulike veldedighets prosjekter som blant annet
Mysen videregående skole salg av smykker og fadderordninger.
Miljøkrutonger UB lager og selger krutonger av brød.
Kirkenes videregående
Alle våre brød får vi fra lokale matbutikker på slutten
skole
av dagen, rett før de skal kastes.
MindGame UB skal produsere ikke-nettbaserte spill
Kirkeparken videregående som skal få brukerne til å sosialisere seg på en fysisk
skole
måte.
Forretningsideen til My Help UB er å skape et produkt
Nøtterøy videregående
som hjelper kundene med å ta på sko, og derfor gir en
skole
enklere hverdag.
Piksel Media UB er en mediebedrift. Vi produserer alt
innenfor film, foto og grafisk design. Vi består av syv
engasjerte elever som alle interesserer seg for media,
og tjenestene våre er rimelige og av høy kvalitet.
Gausdal videregående
Målgruppen vår er hovedsaklig mindre bedrifter, men
skole
vi tilbyr også tjenestene våre for privatpersoner.
En mobilapp som skal sosialisere ungdom som har
Stovner vgs.
vanskelig for å sosialisere seg.
Forretningsideen til Pote Hundeutstyr UB er å
Melsom videregående
produsere kvalitetsutstyr til hunder for å gi morsomme
skole
og fleksible leker og utstyr med lang holdbarhet
Mailand videregående
Vi har utviklet en ny innovativ løsning for å rense
skole
takrenner

Retrolys UB

Stangnes videregående
skole

HyggeBrygg UB

Jamii UB
Korka UB
Kragerø miljø og
østers UB
Kragerø slam og
gjødsel UB

Lift up UB

LocateR UB

Mashimoni UB

Miljøkrutonger UB

MindGame UB

MY HELP UB

Piksel Media UB
Polygon UB
POTE
HUNDEUTSTYR
UB

Karmsund videregående
skole

Produsere å selge lys og lamper laget av glass-kavler.
Målgruppen vår vil være hytte eiere, til dekorering i
naust fasiliteter og det vil være aktuelt å selge dem vil
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restauranter, spisesteder og hotell/utleiefasiliteter
tilknytte marine historie.

ReValue UB

Spjelkavik videregående
skole

Revy UB 2017

Ytre Namdal vgs

SAC UB

Hetland videregående
skole

Drammen videregående
SafeScarf UB
skole
Sakte men Sikkert
UB
Røros videregående skole

SciMar UB

Greåker videregående
skole

SEVAK Inventions Eidsvoll videregående
UB
skole

ShoeSaver UB

Årdal videregående skole

Snubenken UB

Drammen videregående
skole

Spre Glede UB

Verdal videregående skole

Stay Safe UB

Rosthaug videregående
skole

Stickers UB

Kristen Videregående
Skole Trøndelag

Stojo UB

Sandvika videregående
skole

Vi tilbyr private- og offentlige bedrifter og institusjoner
et rimelig produkt som gjør det enkelt for folk å
resirkulere tomflaskene sine – slik skal vi redusere
antall tomflasker som går rett i søppelet.
Vår forretningsidé er å sette opp skolerevy. Dette
gjorde vi i februar, hvor vi gjennomførte fire
forestillinger for fullsatt sal i samfunnshuset på Rørvik,
Vikna. Pengene går til å finanisere hvitebussetur som
er en fagtur til ulike land i Europa, hvor vi blant annet
får besøke ulike konsentrasjonsleirer.
SAC UB tilbyr en låsbar, vanntett sekk, med et stilrent
og klassisk design av veganske materialer. Den gir en
trygg og komfortabel oppbevaring for alle ifm reise,
skole eller trening.
SafeScarf UB tilbyr vakre og moteriktige skjerf til
kvinner i alle aldre i ulike farger, mønstre og motiver.
En fast sum per solgte skjerf går til krisesenteret Safe
House i Nairobi.
Sikkerhetspakker for sjåfører og refleksarmbånd for
fotgjengere. Visjon: 'Sikre dem du e gla ti'
SciMar UB skal øke interessen for realfag gjennom å
utvikle produkter og undervisningsopplegg, av ungdom
for ungdom, som hjelper til i undervisningen.
SEVAK Inventions UB skal lage en justerbar benk,
«Optimekk», som mekanikere kan ligge på når de
arbeider i motorrommet på biler.
ShoeSaver UB skal gjere festivalopplevinga betre ved
å tilby ein skopose som skal beskytte mot gjørme og
vatn
Snubenken UB har utviklet en benk med et snu-sete.
Benken vi tilby kan brukes når som helst og av hvem
som helst.
Målet med vår bedrift er å sosialisere og aktivisere
flere eldre gjennom ulike arrangementer i deres
nærområde. Vi har et stort ønske om å spre glede
blant eldre.
Stay safe UB er en ungdomsbedrift som fokuserer på
at ungdom og voksne skal ferdes tryggere i trafikken
med en refleksstrømpe på ørepluggledningen.
Til skoler med samfunnsbevisste lærere som har
behov for nye og konkretiserende læremiddel tilbyr vi
enkle og billige klistremerker som kan festes til brukte
melkekorker og brukes som «spillebrikker» i ulike
aktiviteter.
Vår forretningsidé er en miljøvennlig, sammenbrettbar
termokopp. Koppen kommer i seks farger og kan bli
brettet ned til 1/3 av sin opprinnelige størrelse!
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Table Duo UB

Vadsø videregående skole

Tang og tare UB

Sotra vgs.

Tangspræll UB
Taste it up UB

Guri Kunna vgs Skolested
FrøyaRestaurant og
Matfag
Karmsund videregående
skole

Tind UB

Brønnøysund vgs

UBamboo UB

Amalie Skram vgs.

UX Festivalen UB

Metis vgs.

Vel Hjemme UB

Ski videregående skole

Vision Media UB

Levanger videregående
skole

WarmCase UB

Kongshavn vgs.

WeFlex UB

Bømlo vgs.

Wifrii UB

Nord-Troms videregående
skole

ZUP UB

Stranda vidaregåande
skule

Table Duo UB tilbyr et plassbesparende og
multifunksjonelt bord som også kan brukes som et
tørkestativ
Tang og tare UB skal lever kvalitetsprodukter med
spennende og nye smaker produsert av ferske råvarer
fra Sotra og selges til kunder på Sotra og omegn.
Utvikle nye produkte med tang og tare som
hovedråvare. Dette er en lite utnyttet ressurs som har
potensiale til å bli en viktig råvare i store deler av
verden. Sunn, smaksrik og noe nytt på matmarkedet.
Vi ser at denne råvaren har et stort og mangfoldig
potensiale.
Taste it up UB produserer krydderblandinger uten salt
og redusert salt.
Tind UB har utviklet ulike gastronomiske produkter
basert på verdens sunneste bær Tindved.
UBamboo UB ønsker å skape og selge en unik
miljøvennlig tannkost som retter seg mot miljøbevisste
forbrukere.
Vi tilbyr en rusfri musikkfestival for ungdom under 18
år. Gjennom festivalen skal vi fremme interessante
lokale musikere, både kjente og mindre kjente.
Vel hjemme UB tilbyr et unikt produkt som gjør
hverdagen til foresatte med barn i grunnskole enklere.
Med et behov for å se til at barnet er vel hjemme, har
vi skapt en innovativ måte å motta beskjed automatisk
ved barnets hjemkomst.
Vi i reklamebyrået Vision Media UB består av unge
medieskapere. Vi tilbyr film, foto og design til
privatpersoner og bedrifter. Vi er opptatt av å
produsere kreative kvalitets-produkter til kundenes
behov.
Et etui som isolerer mobilen fra kulden, bestående av
Thinsulate, ull og skinn.
WeFlex UB tilbyr vannflasker og gymnett med eit unikt
design ,med element frå øya Bømlo.
Vi skal utvikle et produkt som skal skape turglede hos
ulike målgrupper. Hensikten er å få flere til å bruke
naturen som en arena for å trene og å være i aktivitet
enten alene eller med familie, venner etc.
ZUP UB tilbyr ein sunn smoothie med gode og
forfriskande smakar til både store og små, produsert
av dei beste kvalitetsbæra frå lokalområdet.
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