Forretningsideer skoleåret 2017-18

Ungdomsbedrift
AddOnKeys UB

Skole
Greåker
videregående
skole

Auto Hang UB

Thor Heyerdahl
vgs

Utdanningsprogram
Studiespesialisering,
Realfag
Studiespesialiserende

Brilliant UB

Mære
Landbruksskole Naturbruk
Lillestrøm
videregående
skole
Studiespesialiserende
Båtsfjord
private
videregående
skole
Studiespesialisering

Buckeye UB

Vadsø
videregående
skole

Studiespesialisering

Café B04 UB

Hersleb vgs

Studiespesialisering

CasTech UB

Thora Storm
videregående
skole

Studiespesialisering
med entreprenørskap

CETO UB

Vadsø
videregående
skole

Studiespesialisering

Autospyl UB
Barlock UB

DigDok UB

Thor Heyerdahl
vgs
Romsdal
videregående
skole

DinFashion UB

Elverum
videregående
skole

Studiespesialisering.
Entreprenørskap og
bedriftsutvikling

Dinner Spinner UB

Polarsirkelen
videregående
skole

Studiespesialisering

Cord Guard UB

Studiespesialiserende
Innovasjon og ledelse

Forretningsidé
AddOnKeys UB er et virituelt tastatur som gjør
det enklere å skrive tegn som er utilgjenglige
på et nordisk tastatur.
AutoHang UB tilbyr en enklere måte å frakte
poser på for familier ved hjelp av en
poseholder i bagasjerommet på din bil
Autospyl UB tilbyr automatisk spyling av
spalter og gulv i fjøs med fokus på dyrevelferd
og tidsparing for bonden.
Barlock UB har laget en låsemekanisme for
sykkelstyret.
Brilliant UB har utviklet en brillepute som gir
støtte til nakken, samtidig som den tilpasser
seg brillenes naturlige stilling i forhold til
puten.
Buckeye UB tilbyr en nettbasert applikasjon
for turistaktører og turister. App-en
markedsfører turistaktørenes attraksjoner, og
turistene kan skreddersy sin reise.
Café B04 UB er en ungdomscafé i
Torshovdalen i Oslo med visjon om å sette
ungdom ut i arbeid og gjøre de selvstendige.
CasTech UB skal utvikle en revolusjonerende
teknologi som øker effektiviteten til bilenes
automatiske bremsesystem. Produktet skal
være med på å redusere antall ulykker blant
myke trafikanter.
CETO UB har laget en spille-app som skal
engasjere både unge og voksne til å spise mer
fisk. Spille-appen inneholder et akvarium.
Akvariet fylles opp når du spiser fisk.
Cord Guard UB skal gjøre norske hjem
tryggere ved å tilby en brannsikker pose som
hindrer spredning av branner forårsaket av
skjøteledninger
DigDok UB jobber for å digitalisere
legeerklæringer for å forenkle hverdagen til
leger, lærere, elever og foreldre.

DinFashion UB selger motetøy fra nettbutikk.
Dinner Spinner UB har utviklet en app som
egner seg for både hektiske og balanserte
dager. Appen velger middagen for deg på en
morsom måte.
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DrinkGuard UB
Duo Slicer UB
Eallin Illu UB

Earthcase UB
Ecoposen UB
Elysian UB
En Gave Videre UB
Eureka UB
Ferdinand UB

MATPHA UB

Folkets Kafé UB
Freeze UB
Friendly Fruit UB
Furuberg &
Hellberg Johansen
UB
RentnPark UB

Gladgris UB

Kongsberg
videregående
skole
Narvik
videregående
skole
Samisk
videregående
skole Karasjok
Årdal
videregående
skole
Drottningborg
videregående
skole
Vinstra
vidaregåande
skule
Drammen
videregående
skole
Greåker
videregående
skole
Storsteigen
videregående
skole

Service og samferdsel
Studiespesialisering
Helse og oppvekst

Studiespesialisering
Studiespesialisering
Musikk, dans og
drama
Studiespesialisering
med entreprenørskap
Studiespesialisering,
Realfag

DrinkGuard UB skal skape trygghet i fest- og
utemiljø for unge mennesker ved hjelp av en
brikke som reduserer neddopingsrisikoen.
DUOslicer UB selger en innovativ og mer
effektiv ostehøvel som skjærer to osteskiver
samtidig.
Eallin illu UB ønsker å skape livsglede blant
bygdas innbyggere ved å ha sosiale
arrangementer for barn, unge og eldre.
Earthcase UB gjer det trendy å tenkje
berekraftig ved å tilby miljøvennlege
pennalhus. For kvart pennalhus me sel, får ein
skuleelev i Sør-Afrika eit fullt utstyrt
pennalhus.
Ecoposen UB ønsker å selge en handlepose
laget av raskt nedbrytbart materiale som et
miljøvennlig alternativ til plast.
Elysian UB arrangerer og produserer konserter
og eventer.
En Gave Videre UB tilbyr en elastisk
gaveinnpakning som ikke bare er gjenbrukbar,
men også ekstremt tidssparende.
Eureka UB vekker realfagsinteressen hos barn
og unge gjennom lærerike Scienceshow.

Ferdinan UB tilbyr produksjon og salg av
kalvebørster.
MATPHA UB har utviklet et kongekrabbesalt
Vardø
av tørket konkekrabbeskall, ren havsalt og
videregående
kongekrabbekraft. Passer godt til suppe og
skole
Restaurant og matfag som smakstilsetning til sjømat.
Folkets Kafé UB har laget en fleksibel kafé
Verdal
Helse og oppvekst
skal forebygge ensomhet ved å skape
videregående
med
trygghet, hygge og sosialt samvær hos store
skole
studiespesialiserende og små gjennom ulike tilbud.
Freeze UB tilbyr avlange og lukket isbit former,
Bardufoss vgs Desig og håndverk vg2 slik at du får isbiter i colaflasken.
Friendly Fruit UB designer og produserer
Edvard Munch
miljøvennlig fruktposer som alternativ for de
vgs
Design og Håndverk
av plast.
Øvrebyen
Furuberg & Hellberg Johansen UB selger
videregående
StudiespesialiseringSafeKids som er et sikkerhetsprodukt som
skole
Økonomi/samfunnsfag beskytter barn for fall fra stellebord
Asker
RentnPark UB er skal utvikle en app som
videregående
fungerer som en platform mellom utleier og
skole
Studiespessialisering
leietaker av private parkeringsplasser.
Gladgris UB har en ide om et
aktiveringsverktøy for slaktegris. Dette vil
Mære
skape bedre dyrevelferd, bedre kjøttkvalitet og
Landbruksskole Naturbruk
bedre avkastning for slaktet,
Naturbruk
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Green Bags UB

Flekkefjord
videregående
skole

Studiespesialisering

GreenCan UB

Thora Storm
videregående
skole

Studiespesialiserende
med entreprenørskap

GreenPlastic UB

Flora
vidaregåande
skule

Studieførebuande /
programfag
entreprenørskap

Nortech UB
Hook It UB

Kvam VGS
Strand
videregående
skole

Ringerike
Videregående
InCase UB
Skole
Frederik II
videregående
Kash Profilering UB skole

Teknikk og
industriellproduksjon
Studiespesialiserende

Studiespesialisering
Service og samferdsel

Kunsten å glede
UB

Kongshavn vgs

Studiespesialisering

Kyllingekspressen
UB

Dokka
videregående
skole

Studiespesialisering,
Realfag

Lampify UB
Lett UB
Load Padding UB

Lokalmat UB
Gøy på landet UB

Skien vgs
Arendal
videregående
skole
Raufoss
videregående
skole
Stranda
vidaregåande
skule
Jønsberg
videregående
skole

Green Bags UB skal selge fairtrade handlenett
av økologisk bomull, med trykket motiv.
GreenCan UB tilbyr en ny løsning for
kildesortering; en spesialtilpasset søppelbøtte
som gjør det lett for kunden å kildesortere, og
som har en komprimeringsfunksjon slik at den
må tømmes sjeldnere.
GreenPlastic UB skal utvikle, designe og selge
ulike produkt som er produsert av lokale og
resirkulerte plastressurser. Målgruppa er
miljøbevisste unge og vaksne i Flora
kommune og omegn.
Nortech UB utvikler og selger
høgkvalitetsprodukter, utfører mindre
reperasjonsarbeid, sveisejobber og
marskineringsarbeid.
Hook It UB tilbyr en praktisk og billig
lukkemekanisme for utendørs søppeldunker.
InCase UB skal tilby vakre og moteriktige
refelksskjef, votter og luer av god norsk skinnog ullkvalitet. Produktene skal bidra til å redde
liv i trafikken.
Kash Profilering UB tilbyr innovativ
gulvreklame for bedrifter med salgsflate.

Påbygging til
studiekompetanse

Kunsten å glede UB selger 100% økologiske Tskjorter med design tegnet av kreftsyke barn.
Kyllingekspressen UB jobber med bærekraftig
kyllingproduksjon. Vi vil gi lokalbefolkningen i
Oppland en mulighet til å kjøpe kyllinger
bestående av 100 % kylling.
Lampify UB har utformet en ny og penere
brannalarm kombinert med en lampe. Vi
fokuserer på design, sikkerhet og
funksjonalitet som skal skape et finere hjem
og en sikrere hverdag.
Lett UB ønsker å utvikle en kaffetablett som
skal selges på forbruker -og bedriftsmarkedet.
Brukes på tur og på kollektivreiser.
Load Padding UB har selger et produkt som
skal gjøre hverdagen lettere og sikrere
innenfor lastsikring for transportører av gods.

Studiespesialisering
med Entreprenørskap
og bedriftsutvikling 2

Lokalmat UB har utviklet en nyskapende app
med oppskrifter på lokale middagsretter, samt
historier til lokalmatprodusenter.

Naturbruk

Gøy på landet UB skal utvikle, produsere og
selge brettspillet Livet på gården.

Salg, Service og
Sikkerhet
Studiespesialisering

www.ue.no
Copyright © UE Forlag

Moe & Dalen UB

Risør
videregående
skole

Service og samferdsel

NAPO UB

Flora
vidaregåande
skule

Studieførebuande /
programfag
entreprenørskap

NatuRen UB

Tangen
videregående
skole

Kunst, design og
arkitektur. Medier og
kommunikasjon

Foldit UB

Dalane
videregående
skole
Rosthaug
videregående
skole

Over Bakken UB

KVS-Lyngdal

Studiespesialisering

Piffi UB

Bømlo VGS

Studiespesialiserende

Privatek UB

Kuben vgs

Studiespesialisering
(teknologi og
innovasjon)

Reelys UB
Reflec UB

Sandefjord vgs
Lundeneset
videregående
skole

Stålkontroll UB

Sykkylven
videregående
skole

Service og samferdsel
Medieproduksjon, og
Salg, service og
sikkerhet
vg2 Industriteknologi
/vg2
Studiespesialisering
Entreprenørskap og
ledelse

Roofie Rescue UB

Thor Heyerdahl
vgs

Studiespesialiserende

Noisse UB

Russehuset UB
Safe UB
SafeTurf UB

Os Gymnas
Raufoss
videregående
skole
Thora Storm
videregående
skole

Studieforbredende
VG3
Salg, service og
sikkerhet VG2

Moe & Dalen UB produserer håndsmidde
kniver og divserse smijern-produkter.
NAPO UB held foredrag for barn og unge på
kysten av Sogn og Fjordane. I kontakt med
NAPO UB vil målgruppa tileigne seg
handlingskompetansen dei treng for å
redusere problemet med marin forsøpling.
NatuRen UB skal selge og produsere
naturlige kropps- og hygieneprodukter i
gavepakning til bedrifter og enkeltpersoner i
Agder.
Noisse UB sønsker å redusere plast i havet
gjennom fokus på bærekraftige materialer i
produksjonsprosesser og i produkter gjennom
salg av fiskeskinnsarmbånd.
Foldit UB tilbyr den originale kleshengeren
med en liten vri for alle som ønsker å spare
plass i kofferten. Kleshengeren kan foldes i to.
Over Bakken UB tilbyr et lett og
varmereflekterende underlag spesiallaget for
hengekøyer.
Piffi UB tilbyr ei kokebok med økonomiske og
sunne oppskrifter som skal hjelpe studenter
til ein enklare kvardag og redusere matsvinn.
Privatek UB har utviklet et praktisk
sikkerhetsbeskyttende produkt som gjør det
enklere å forhindre hacking av mobil- og PCkameraer.
Reelys UB ønsker å lyse opp til en grønnere
hverdag ved å tilby lamper som er laget av
lyspærer og vinflasker
Reflec UB utvikler og produserer interaktive
smartspeil for hotell- og kjøpesenter-bransjen.

Påbygging til
studiekompetanse

Stålkontroll UB skal produsere ein stor, robust
utebenk, primært til offentleg miljø. Benken
skal vere vedlikehaldsfri og skal kunne
fungere som ein sosial samlingsstad.
Roofie Rescu UB tilbyr en lakk som man
påfører neglen og diskrè påviser doping i
drikke ved å skifte farge.
Russehuset UB ønsker å redusere
kjøpepresset og pengebruken i russetiden,
ved å tilby billigere russeutstyr med kult
særpreg til russen i Norge.
Safe UB skal utvikle et armbånd med
innebygd voldsalarm. Dette skal gjøre alarmen
mer attraktiv og lett å nå i en utsatt situasjon

Entreprenørskapslinja

Safe Turf reduserer utslippet av mikroplast fra
kunstgressbaner.

Studiespesialiserende
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SANUS UB
MADE-IT UB
Sjømat Senja UB

Karmsund
videregående
skole
Leksvik
videregående
skole

Skogsplata UB

Senja vgs
Kvitsund
Gymnas
Stabekk
videregående
skole

SmartShower UB

Skogmo vgs

Sjøsnacks UB

Trash Sensor UB

Amalie Skram
VGS
Gausdal
videregående
skole
Mailand
videregående
skole
Hans Nilsen
Hauge
videregående
skole
Kristen
videregående
skole Trøndelag
(KVT)
Bodø
videregående
skole

UB Pacifique

Mosjøen
videregående
skole

UB Tre og Betong

Stangnes vgs

Varr Teknologi UB

Skogmo vgs

Stili UB
Stjerne Medier UB
Garden Switch UB

Sweetpads UB

SwimTech UB

Restaurant- og matfag
- VG2 kokk- og
servitørfag

SANUS UB produserer og selger smakfulle,
næringsrike og immunforsvarsstyrkende
krafter som brukes i daglig matlaging, i tillegg
til en kraftdrikk som et alternativ til
energidrikker.

MADE-IT UB har laget en automatisk
vaffelpresse.
Sjømat Senja UB ror, fisker og produserer
Naturbruk, vg1
sjømat. Hovedprodukt er kilppfisk.
Sjøsnacks UB tilbyr et alternativ til dagens
Studiespesialisering
chips, som ser både sundt og bærekraftig.
Skogsplata UB tilbyr en rekke hjemmelagde
Naturbruk med energi- gryteunderlag laget av bjørk som er
og miljøfag
lokalprodusert av bedriften.
Smartshower UB revelusjonerer dusjen din!
Elektro/Data og
Med et smartdisplay som forandrer din
elektronikk
dusjopplevelse for alltid.
Stili UB tilbyr en 100% nedbrytbar hårbørste til
miljøbevisste ungdom og voksne som ønsker
Studiespesialiserende å gjøre et lite grep for en grønnere fremtid.
Stjerne Medier UB er et mediebyrå som tilbyr
Medier og
medietjenester som foto, film og grafisk
kommunikasjon
design.
Studiespesialisering
Garden Switch UB tilbyr en tjeneste hvor
og medier og
hageeire låner bort en hageparsell mot at de
kommunikasjon
som låner den gjør noe enkelt hagearbeid.
Industriteknologi

Studiespesialisering,
Språk, samfunnsfag
og økonomi

Studiespesialiserende

Sweetpads UB selger svetteabsorberende
innlegg som festes på innsiden av klesplagget
for å forhindre svetteringer.
Til foreldre tilbyr SwimTech UB et
sikkerhetsarmbånd som skal forhindre
drukningsulykker blant barn og unge.

Trash Sensor UB utvikler sensorer til
renovasjonsselskaper.
UB Pacifique tilbyr rimelige
velværebehandlinger til kvinner og menn. Vi
tar også gruppeoppdrag både i og utenfor
salongen, alt fra bursdager til spakvelder og
Helse- og oppvekstfag seniortreff.
UB Tre og Betong bruker materialer som er,
eller skal kastes av forskjellige
Bygg og anleggteknikk, samarbeidspartnere i byggeindustrien for å
vg2
bygge møbler og andre nyttegjenstander
Varr Teknologi UB skal skape et intelligent
nivåmålingssystem for avfallsbeholdere av
Elektro/Data og
alle slag, slik at man kontinuerlig kan
elektronikk
planlegge tømmerunder ut ifra ny og relevant
informasjon.
Studiespesialisering
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Videra UB

Nesbru
videregående
skole

Studiespesialiering

VIRIDI Consulting
UB

Thora Storm
videregående
skole

Studiespesialisering
med entreprenørskap

Wrappy UB

Stend VGS

Service og samferdsel

Youth Consulting
UB
Fjøsfix UB

Charlottenlund
videregående
skole
Storsteigen
videregående
skole

Flyktningfadder UB Foss vgs

Hagall Clothing UB
Sexpraten UB

HandyHelp UB

Ålesund
videregående
skole
Greåker
videregående
skole

Nøtterøy vgs

Studiespesialisering

Videra UB tilbyr kommuner/fylker en
sikkerhetsløsning som varsler bilister om at
myke trafikanter er på vei mot et
fotgjengerfelt, og dermed forebygge ulykker i
fotgjengerfeltet.
VIRIDI Consulting skal skape innovative og
miljøvennlige løsninger for emballasje og
fjerne miljøskadelig plastemballasje på
verdensbasis
Wrappy UB produserer og selger et
brukervennlig økologisk matomslag til
husholdninger, som reduserer plastforbruk og
matsvinn.
Youth Consulting UB ønsker å gjøre den
teknologiske hverdagen enklere ved å tilby
sosiale og lærerike datakurs. Vi utvikler også
en programvare som forenkler
dataopplevelsen hvor vi fokuserer på en
enklere og mer oversiktlig startside.

Studiespesialisering

Fjøsfix UB tilbyr en løsning som skal hjelpe
bonden med foring av kalver.
Flykningfadder UB ønkser å bidra til et mer
integrert samfunn. VI har skapt en
fadderordning vi arrangerer møter mellom
norsk ungdom og enslige mindreåreige
flyktninger.

Studiespesialisering
med entreprenørskap
og bedriftsutvikling

Hagall Clothing UB forener gamle, nordiske
tradisjoner inn i det moderne, stilrene
skandinaviske motebildet.

Naturbruk

Studiespesialisering,
Realfag

Helse og oppvekst

Sexpraten UB har kaget en VR-app til
seksualundervisningen.
HandyHelp UB tilbyr et nyskapende produkt
som vil hjelpe mennesker med revmatisme
eller vonde ledd til å gjennomføre en grundig
og smertefri hårvask.
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