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Ungdomsbedrift

Eallin Illu UB

Forretningsidé
Autospyl UB tilbyr automatisk spyling
Mære
av spalter og gulv i fjøs med fokus på
Landbruksskole
Naturbruk
dyrevelferd og tidsparing for bonden.
DrinkGuard UB skal skape trygghet i
fest- og utemiljø for unge mennesker
Kongsberg
ved hjelp av en brikke som reduserer
videregående skole Service og samferdsel neddopingsrisikoen.
Eallin illu UB ønsker å skape livsglede
Samisk
blant bygdas innbyggere ved å ha
videregående skole
sosiale arrangementer for barn, unge
Karasjok
Helse og oppvekst
og eldre.

Ferdinand UB

Storsteigen
videregående skole Naturbruk

Autospyl UB

DrinkGuard UB

MATPHA UB

Folkets Kafé UB
Friendly Fruit UB

Gladgris UB

Nortech UB
Kash Profilering UB

Lampify UB

Skole

Utdanningsprogram

Ferdinan UB tilbyr produksjon og salg
av kalvebørster.
MATPHA UB har utviklet et
kongekrabbesalt av tørket
konkekrabbeskall, ren havsalt og
kongekrabbekraft. Passer godt til
Vardø
suppe og som smakstilsetning til
videregående skole Restaurant og matfag sjømat.
Folkets Kafé UB har laget en fleksibel
kafé skal forebygge ensomhet ved å
Helse og oppvekst
skape trygghet, hygge og sosialt
Verdal
med
samvær hos store og små gjennom
videregående skole studiespesialiserende ulike tilbud.
Friendly Fruit UB designer og
produserer miljøvennlig fruktposer som
Edvard Munch vgs Design og Håndverk
alternativ for de av plast.
Gladgris UB har en ide om et
aktiveringsverktøy for slaktegris. Dette
vil skape bedre dyrevelferd, bedre
Mære
kjøttkvalitet og bedre avkastning for
Landbruksskole
Naturbruk
slaktet,
Nortech UB utvikler og selger
høgkvalitetsprodukter, utfører mindre
Teknikk og
reperasjonsarbeid, sveisejobber og
Kvam VGS
industriellproduksjon marskineringsarbeid.
Kash Profilering UB tilbyr innovativ
Frederik II
gulvreklame for bedrifter med
videregående skole Service og samferdsel salgsflate.
Lampify UB har utformet en ny og
penere brannalarm kombinert med en
lampe. Vi fokuserer på design,
sikkerhet og funksjonalitet som skal
Salg, Service og
skape et finere hjem og en sikrere
Skien vgs
Sikkerhet
hverdag.
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SANUS UB

Gøy på landet UB skal utvikle,
produsere og selge brettspillet Livet på
gården.
Moe & Dalen UB produserer
Risør videregående
håndsmidde kniver og divserse
skole
Service og samferdsel smijern-produkter.
Reelys UB ønsker å lyse opp til en
grønnere hverdag ved å tilby lamper
Sandefjord vgs
Service og samferdsel som er laget av lyspærer og vinflasker
Stålkontroll UB skal produsere ein stor,
robust utebenk, primært til offentleg
miljø. Benken skal vere vedlikehaldsfri
Sykkylven
og skal kunne fungere som ein sosial
videregående skole Industriteknologi
samlingsstad.
SANUS UB produserer og selger
smakfulle, næringsrike og
immunforsvarsstyrkende krafter som
brukes i daglig matlaging, i tillegg til en
Karmsund
Restaurant- og
kraftdrikk som et alternativ til
videregående skole matfag
energidrikker.

MADE-IT UB

Leksvik
videregående skole Industriteknologi

Gøy på landet UB
Moe & Dalen UB
Reelys UB

Stålkontroll UB

Sjømat Senja UB

Skogsplata UB
SmartShower UB

Stjerne Medier UB

UB Pacifique

UB Tre og Betong

Varr Teknologi UB

Wrappy UB

Jønsberg
videregående skole Naturbruk

MADE-IT UB har laget en automatisk
vaffelpresse.
Sjømat Senja UB ror, fisker og
produserer sjømat. Hovedprodukt er
Senja vgs
Naturbruk
kilppfisk.
Skogsplata UB tilbyr en rekke
hjemmelagde gryteunderlag laget av
Stabekk
Naturbruk med
bjørk som er lokalprodusert av
videregående skole energi- og miljøfag
bedriften.
Smartshower UB revelusjonerer dusjen
Elektro/Data og
Skogmo vgs
din! Med et smartdisplay som
elektronikk
forandrer din dusjopplevelse for alltid.
Stjerne Medier UB er et mediebyrå
Gausdal
Medier og
som tilbyr medietjenester som foto,
videregående skole kommunikasjon
film og grafisk design.
UB Pacifique tilbyr rimelige
velværebehandlinger til kvinner og
menn. Vi tar også gruppeoppdrag både
Mosjøen
i og utenfor salongen, alt fra bursdager
videregående skole Helse- og oppvekstfag til spakvelder og seniortreff.
UB Tre og Betong bruker materialer
som er, eller skal kastes av forskjellige
samarbeidspartnere i byggeindustrien
Bygg og
for å bygge møbler og andre
Stangnes vgs
anleggteknikk, vg2
nyttegjenstander
Varr Teknologi UB skal skape et
intelligent nivåmålingssystem for
Elektro/Data og
avfallsbeholdere av alle slag, slik at
Skogmo vgs
elektronikk
man kontinuerlig kan planlegge
tømmerunder ut ifra ny og relevant
informasjon.
Stend VGS

Wrappy UB produserer og selger et
Service og samferdsel brukervennlig økologisk matomslag til
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husholdninger, som reduserer
plastforbruk og matsvinn.
Fjøsfix UB

Storsteigen
videregående skole Naturbruk

HandyHelp UB

Nøtterøy vgs

Helse og oppvekst

Fjøsfix UB tilbyr en løsning som skal
hjelpe bonden med foring av kalver.
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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Ungdomsbedrift

Skole

Aqua Rose UB

Gjøvik videregående skole

Arbeidslaget UB

Leksvik videregående skole

Art Makers UB
Béton ub
Contra UB

Stangnes videregående skole
Eilert Sundt vgs. Lyngdal
Hamar katedralskole

Convenient
Fashion UB

Glemmen videregående skole

Eggcellent UB
Skjetlein videregående skole
Enklere Gårdsdrift
UB
Storsteigen vgs

Eplekinna UB

Nome videregående skole,
avdeling Søve

Eventicon UB

Hamar katedralskole

Fargekoden UB
Fjøs og Tjenester
UB

Mære Landbruksskole

Fleksitre UB

HyggeBrygg UB

Jamii UB

MindGame UB

Forretningsidé
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.
Vi lager betong kunst
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.
Pasteuriserte eggehviter på PET-boks. Egg fra
skolens egne høneproduksjon. Produktet er en
proteinkilde med 10% proteiner, og resten vann.
Nytt på det norske markedet.
Utvikler og produserer dyseskjerm av glassfiber, for
fjøsvask
Eplesmør: Produksjon av et langkokt eplesyltetøy
som er blitt karamellisert hvor råvarene som er
brukt er lokale, kortreiste og av råvarer som ikke er
godkjente til salg.
Dokumentasjon og markedsføring av event og
arrangement

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
Sykkylven Vidaregåande skule moderne og fleksibelt hyllesystem.
Vår forretningside er å produsere alkoholfrie
drikkevarer som samtidig kan bidra til en sunnere
Karmsund videregående skole livsstil
Vi har laget ei barnebok som skal fremme
hverdagsintegrering. Boka skal være et verktøy
Akademiet videregående skole hvor barn lærer om hvordan de skal kommunisere
Sandnes
med andre uten bruk av tale
MindGame UB skal produsere ikke-nettbaserte spill
Kirkeparken videregående
som skal få brukerne til å sosialisere seg på en
skole
fysisk måte.
Storsteigen vgs
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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. Målgruppen vår er hovedsaklig mindre
bedrifter, men vi tilbyr også tjenestene våre for
Piksel Media UB
Gausdal videregående skole
privatpersoner.
Forretningsideen til Pote Hundeutstyr UB er å
POTE
produsere kvalitetsutstyr til hunder for å gi
HUNDEUTSTYR
morsomme og fleksible leker og utstyr med lang
UB
Melsom videregående skole
holdbarhet
Vi har utviklet en ny innovativ løsning for å rense
ReLeaf UB
Mailand videregående skole
takrenner
Produsere å selge lys og lamper laget av glasskavler. Målgruppen vår vil være hytte eiere, til
dekorering i naust fasiliteter og det vil være aktuelt
å selge dem vil restauranter, spisesteder og
Retrolys UB
Stangnes videregående skole hotell/utleiefasiliteter tilknytte marine historie.
Sikkerhetspakker for sjåfører og refleksarmbånd for
Sakte men Sikkert
fotgjengere. Visjon: 'Sikre dem du e gla ti'
UB
Røros videregående skole
ShoeSaver UB skal gjere festivalopplevinga betre
ved å tilby ein skopose som skal beskytte mot
ShoeSaver UB
Årdal videregående skole
gjørme og vatn
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
Spre Glede UB
Verdal videregående skole
blant eldre.
Stay safe UB er en ungdomsbedrift som fokuserer
på at ungdom og voksne skal ferdes tryggere i
trafikken med en refleksstrømpe på
Stay Safe UB
Rosthaug videregående skole ørepluggledningen.
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
Tang og tare UB
Sotra vgs.
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
Guri Kunna vgs Skolested
matmarkedet. Vi ser at denne råvaren har et stort
Tangspræll UB
FrøyaRestaurant og Matfag
og mangfoldig potensiale.
Taste it up UB produserer krydderblandinger uten
Taste it up UB
Karmsund videregående skole salt og redusert salt.
Tind UB har utviklet ulike gastronomiske produkter
Tind UB
Brønnøysund vgs
basert på verdens sunneste bær Tindved.
ZUP UB tilbyr ein sunn smoothie med gode og
forfriskande smakar til både store og små,
produsert av dei beste kvalitetsbæra frå
ZUP UB
Stranda vidaregåande skule
lokalområdet.
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