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Ungdomsbedrift Skole

Utdanningsprogram

Earthcase UB

Årdal
videregående
skole

Studiespesialisering

Friendly Fruit
UB

Edvard
Munch vgs

Design og Håndverk

GreenPlastic
UB

Flora
vidaregåande
skule
Studieførebuande

Kunsten å
glede UB

Kongshavn
vgs

NAPO UB

Flora
vidaregåande
skule
Studieførebuande

VIRIDI
Consulting UB

Dalane
videregående
skole
Thora Storm
videregående
skole
Kvitsund
Gymnas
Mailand
videregående
skole
Thora Storm
videregående
skole

Wrappy UB

Stend VGS

Noisse UB
SafeTurf UB
Sjøsnacks UB
Garden Switch
UB

Flyktningfadder
UB
Foss vgs

Studiespesialisering

Studieforbredende

Forretningsidé
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.
Friendly Fruit UB designer og produserer
miljøvennlig fruktposer som alternativ for de av
plast.
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.
Kunsten å glede UB selger 100% økologiske Tskjorter med design tegnet av kreftsyke barn.
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.
Noisse UB sønsker å redusere plast i havet gjennom
fokus på bærekraftige materialer i
produksjonsprosesser og i produkter gjennom salg
av fiskeskinnsarmbånd.

Safe Turf reduserer utslippet av mikroplast fra
Entreprenørskapslinja kunstgressbaner.
Sjøsnacks UB tilbyr et alternativ til dagens chips,
Studiespesialisering
som ser både sundt og bærekraftig.
Studiespesialisering
Garden Switch UB tilbyr en tjeneste hvor hageeire
og medier og
låner bort en hageparsell mot at de som låner den
kommunikasjon
gjør noe enkelt hagearbeid.
VIRIDI Consulting skal skape innovative og
Studiespesialisering
miljøvennlige løsninger for emballasje og fjerne
med entreprenørskap miljøskadelig plastemballasje på verdensbasis
Wrappy UB produserer og selger et brukervennlig
Service og
økologisk matomslag til husholdninger, som
samferdsel
reduserer plastforbruk og matsvinn.
Flykningfadder UB ønsker å bidra til et mer integrert
samfunn. VI har skapt en fadderordning vi
arrangerer møter mellom norsk ungdom og enslige
Studiespesialisering
mindreåreige flyktninger.
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