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skole

Studiespesialisering

Bygg- og
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Naturbruk

Forretningsidé
Able UB fokuserer på vannproblematikken i
verden. Vi produserer vanneffektive, etiske og
bærekraftige klær med høy kvalitet og vi gir 10%
av totalt overskudd til brønnbygging i Afrika
Afrinvest skal hjelpe nyoppstartede bedrifter i
Malawi og Uganda med investering og veiledning.
Målet vårt er å skape sysselsetting og økonomisk
vekst.
Vi utvikler et sperregjerde som rømningsvei for
husdyr.
Autosteel UB leverer mekaniske tjenester basert
på kunderelaterte behov.
Vi utvikler en robot som skal rotere og vende
underlaget i et kyllingfjøs. Dette øker
dyrevelferden og letter arbeidsdagen til bonden.
BeeSaved UB ønsker å sette fokus på å ivareta
de utrydningstruede biene, ved å informere og
selge relaterte produkter.
Begravelsen din UB tilbyr et krativt foredrag til
skoler, konfirmasjonsundervisninger og andre
organisasjoner med fokus på ungdom
Bidronningene UB tilbyr kunnskap om bier og
birøkting til lokalsamfunnet, og ønsker å
rekruttere yngre birøktere til birøktsamfunnet.
BroCare UB har et felles mål om å skape
oppmerksomhet rundt den reelle og svært
alvorlige kreftformen prostatakreft.
Brodd-Way UB jobber for å gjøre hverdagen
enklere og tryggere for alle mennesker som skal
gå ut på glatte veier. Produktet er en ny,
moderne og innovativ brodd med en “clip on”mekanisme og en justerbar såle.
Vi produserer byggesett for miniatyrhus.
Byggesettene er ment å styrke interessen for og
øke rekrutteringen til bygg- og anleggsfag, særlig
blant jenter.
Vi tilbyr et utvalg av lokale matvarer og
produkter, som egg, syltetøy, røykelaks, kjeskinn
o.l. Vi ønsker å gi lokalbefolkningen i området,
venner og familie et tilbud om noe som har
høyere kvalitet enn det som selges i butikk.
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Studiespesialisering

Clear Vision UB jobber med å lage
gjennomsiktige forskalingsplater. Gjennomsiktige
forskalingsplater gjør det lettere for snekkere og
forskalingssnekkere i deres arbeid, ved å hindre
bobler, sprekker og støpereir i sementen.
Designer og selger armbånd av resirkulert metall
fra Nepal. Hvert kjøp bidrar til destruksjon av
Co2-kvoter gjennom samarbeid med Chooose.
Vi utvikler en dispenser som har en enkel og
bærekraftig løsning mtp "bruk og kast-problemet"
rundt engangshansker av plast.
Vi tilbyr bedrifter markedsføringsplass på 100%
komposterbare engangskopper.
Vi skal selge kaffe-kapsler laget av nedbrytbar
bioplastikk som passer til kaffemaskiner av
Nespresso og Nescafé.
Vi utvikler ladestasjoner som et
trygghetsskapende tiltak for levende byrom.
Tanken er at mennesker, lys og liv er med på å
skape trygge omgivelser. Ladestasjonen kan
plasseres de fleste steder folk ferdes.
Vi bygger relasjoner mellom generasjoner.
Gjennom mimring og den gode samtalen legger
vi til rette for små, betydningsfulle livsgnister hos
de eldre.
Evolant UB skal forbedre sikkerheten i den
maritime næringen, og gjøre bergingsaksjoner av
skadde fartøy mer miljøvennlig, effektivt og
økonomisk besparende gjennom innovative
løsninger.
Vi tilbyr en app som gjøre det mulig for ulike
organisasjoner, som UNICEF og Oslos bymisjon, å
legge ut ”ønskelister” med produkter som barn
og voksne trenger. Personer som vil hjelpe, kan i
appen registrere produkter de vil gi.
Finnmarksreisen UB tilbyr en morsom og lærerik
reise gjennom Finnmark for familier og venner
med spill og moro. Brettspillet er beregnet for
sosiale og spilleglade sjeler fra 10 år og opp.
FireSec UB varsler om trykkfall av
brannslokkingsapparatet. Verdiskapningen vil
være automatisering av rutinesjekk på
apparatet, og faktureres som et abonnement.
Fish on Wheels UB er en foodtruck som tilbyr
samkfulle klippfiskbaserte retter med en
moderne vri. Vi ønsker spesielt å rette oss mot
den yngre generasjon, og med fokus på å gjøre
fisk mer spennende.

Studiespesialisering

Vi designer og produserer kalendere med
naturbilder fra Fjellregioner.

Clear Vision UB

Kragerø vgs

Co2ntrol UB

Kongshavn vgs Studiespesialisering

Easy Reuse UB

Kongshavn vgs Studiespesialisering

EcoCup UB

Kongshavn vgs Studiespesialisering

Ecoffee UB

KVS-lyngdal

Ecological Solar
Charger UB

Thor Heyerdahl
vgs
Studiespesialisering

Eldregnisten UB

Tryggheim
videregående
skole

Studiespesialisering

EVOLANT UB

Romsdal
videregående
skole

Studiespesialisering

Favor UB

Jessheim vgs

Studiespesialisering

Finnmarksreisen
UB

Alta
videregående
skole

Service og
samferdsel

FireSec UB

Roald
Amundsen vgs

Studiespesialisering

Ålesund
videregående
Fish On Wheels UB skole
Nord-Østerdal
videregående
Fjellglimt UB
skole

Studiespesialisering

Service og
samferdsel

www.ue.no
Copyright © UE Forlag

Gazza UB
GreenDeco UB

Greit med Geit UB
Greåker Global
Gourmet UB

Samisk
videregående
og
reindriftsskole
Glemmen
videregående
skole

Sotra VGS
Greåker
videregående
skole

Design og håndverk
Design og håndverk

Vår forretningside var at vi skal bruke slakteavfall
(fett) for å lage noe alle bruker og trenger. Vi
lager en såpe av reinfett. I denne såpen tilsetter
vi eksklusive, naturbaserte lukter vi har hentet i
nærmiljøet.
Vi selger stilfulle og bærekraftige planteholdere
av materialet fra en gammel skinnsofa.

Restaurant og
matfag

Greit med Geit UB skal levere kvalitetsprodukter
av geitekjøtt med tradisjonelle samt nye og
spennende smaker. Vi produserer av ferske
råvarer fra Vestlandet med salg på Sotra og
omegn.

Helse- og
oppvekstfag

Vi tilbyr mat fra ulike kulturer, drive
kulturformidling og lage kokebok.

Hamar
Gunther Games UB katedralskole

Studiespesialisering

Kristen
Videregående
Skole

Studiespesialisering

Vi utvikler et spill/test som kan brukes i
avdekking og opptrening av hjerneskader eller
andre avvik i den frontale delen av hjernen.
HAPPY BIKE UB tilbyr en omfattende vintersykkelpakke som skal gjøre det enklere å bruke
sykkelen som fremkomstmiddel, uansett vær og
årstid.

Teknologilinja –
forskning og
innovasjon

Hexaglow er et veggmontert, sekskantet, RGB,
LED-lyspanel som er fullt programmerbart.

Happy Bike UB

Hexaglow UB

HydroDesgin UB
HYPASS UB
Hyperplast UB

Kuben vgs
Flekkefjord
videregående
skole avd.
Kvinesdal
Romsdal
videregående
skole

Service og
samferdsel
Studiespesialisering
Elektrofag

IDÈ O UB

Skogmo
Melsom
videregående
skole

Jalla Miljø UB

Hersleb vgs

Studiespesialisering

Kavjar UB

Karmsund
videregående
skole
Senja
Videregående
skole

Keiko UB

Atlanten
videregående
skole

Jugo UB

Naturbruk

Restaurant og
matfag
Studiespesialisering

Studiespesialisering

Hydrodesign UB tar vare på miljøet ved å benytte
en metode kalt hydrodypping som gir gamle
gjenstander nytt liv.
Med et bakteriedrepende system, skal Hypass
UB redusere smittefaren på steder med stor
bakteriespredning.
Få folk engasjert i og plukke plast via en app.
Vi skal gjøre hverdagen lettere for folk ved å
pante flasker via en smarttelefon, slik at flasken
kan kastes og resirkuleres i plastikkavfall.
På elsykler kommer Jallasyklister til ditt
arrangement eller din bedrift, henter avfall og
kildesorterer det på miljøstasjon. Jallasyklistene
er ungdom.
Vi tar imot frukt og grønt med skjønnhetsfeil fra
dagligvarebutikker og produserer fortrinnsvis
juice, men også andre produkter av disse
svinnråvarene.
Vi skal selge fersk kaviar av fisk som blir fisket
utenfor eventyrøya Senja. Vi skal røyke og pakke
kaviaren selv.
KEIKO UB jobber for å få barn og unge mer
miljøbevisste. Vi skal utvikle og selge et brettspill
som både er morsomt, lærerikt og kan spilles av
hele familien.
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KodeKit UB

Skjetlein
videregående
skole
Tangen
videregående
skole
Eid
Videregåande
Skule

Kompakt UB

Thor Heyerdahl Service og
vgs
samferdsel

Kjørepils UB
Knerten UB

Dokka
videregående
Landsbysnacks UB skole
St. Olav
LearnSafe UB
videregående
skole
Leve Lokalt Greåker
Konkurrere Globalt videregående
UB
skole
Årdal
Vidaregåande
Lifebag UB
Skule

MicroWash UB

Færder
videregående
skole
Thora Storm
videregående
skole

Miljøpakken UB

Arendal vgs

Med- Lock UB

Multiman UB

Dahlske
videregående
skole
Mosjøen
videregående
skole Marka
Naturbruk

Noize UB

Kristen
Videregående
Skole

MittFravær UB

Naturbruk
Bygg- og
anleggsteknikk

Vår forretningsidé er å lage vørterøl. Vi har 2
typer: en mer bitter vørterøl og en tropisk
vørterøl. Av restprodukt fra ølbrygging, lager vi
knekkebrød. Å bruke malten til å lage
knekkebrød er både en bærekraftig og god måte
å utnytte restene på.

Studiespesialisering

Knerten UB produserer og restaurerer produkter
av tre
Vi tilbyr et produkt for læring av programmering
tilpasset den nye læreplanen for programmering
i skolen.
Vi produserer en klut i tablettform som skal kun
tilføres væske. Den utgjør en forskjell for naturen
med våre bærekraftige og naturlige produkter,
som tar minimalt plass i sekken for folk flest.
Landsbysnacks UB tilbyr bærekraftig snacks som
friterte poteter, rødbeter og gulrøtter. Bedriften
bruker lokale råvarer, og frityroljen gis til
produksjon av biodiesel.

Påbygging til
studiekompetanse

Lysende øvelseskjøringsskilt for bedre
trafikksikkerhet.

Elektrofag

Studiespesialisering
Service og
samferdsel

Påbygging til
studiekompetanse
Studiespesialisering

Studiespesialisering
Service og
samferdsel

Naturbruk

Studiespesialisering

Arrangerer konferanser av ungdom, for ungdom,
med hovedvekt på en bærekraftig fremtid.
Lifebag UB produserer og sel posar som fangar
opp mikroplast frå klede i vaskemaskina til
husholdningar.
Vi har utviklet et skap som skal gjøre delegering
av medisiner lettere for ansatte på institusjoner
og tryggere for brukeren. Produktet løser
problemet med liten plass, samt risikoen for
feilmedisinering.
MicroWash UB skal utvikle og selge en løsning
som kutter utslippet av mikroplast fra
vaskemaskiner.
Miljøpakken UB skal utvikle en pedagogisk og
miljøvennlig aktivitetspakke for barn og unge
med det formål å skape økt bevissthet om FNs
bærekraftsmål.
MittFravær tilbyr en gratis nettbasert tjeneste
som hjelper elever og lærere i videregående
skole å unngå stress tilknyttet fraværsgrensa på
10%.
Vi skal selge/produsere forskjellige
kombiredskaper til traktor. Først og fremst er det
produktet plarven som skal satses på. Plarven er
en blanding av en plog, slodd og en harv.
For å dempe støy i barnehager, uten å ødelegge
læringsmiljøet med triste grå flater, tilbyr NOIZE
UB en akustikkplate med en tegneflate som kan
brukes flere ganger.
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Ny-Deli UB

Brønnøysund
videregående
skole

Restaurant og
matfag

Opplett UB

Amalie Skram
VGS

Studiespesialisering

Oskars UB

Skogmo

Elektrofag

Postvarsler'n UB
Punktum UB

Gjøvik
videregående
skole
Hans Nielsen
Hauge
videregående
skole

Service og
samferdsel

Studiespesialisering

Purity UB

Thora Storm
videregående
skole

Quick Fence UB

Mære
landbruksskole Naturbruk

Recover UB

Hetland
videregående
skole

Redd liv UB

RentAPark UB
SafeSpace
DogTraining UB
Safety First UB

Hadsel
videregående
skole
Stokmarknes
Heltberg
Private
Gymnas
videregående
skole

Stend VGS
Drammen
videregående
skole

Studiespesialisering

Studiespesialisering

Studiespesialisering

Vi utvikler en helt ny pizzaost i samarbeid med
meieriet i Sømna og Hildurs urterarium.
Vi designer, produserer og selger vanntette
bærenett laget av gjenbruksmaterialer. Våre
produkter er produsert av gjenbrukt regntøy, der
materialene i utgangspunktet ikke blir brukt.
Hvert bærenett er unikt og håndlaget.
Vi utvikler en digital sparebøsse med en
personlig assistent. Denne skal lære barn og
unge om sparing og økonomi gjennom
interaktive øvelser og sparemål.
Postvarsler’n UB utvikler en sensorplate som
legges nederst i postkassen. Sensoren
registrerer når du får post, og sender automatisk
en melding til din telefon.
En underholdene og undervisende bok om
mensen. Den skal inneholde tips, oppskrifter,
historier og informasjon.
Purity UB skal lage et vannrensesystem for
filtrering av skittent vann til de deler av verden
der det er mangel på rent vann. Produktet skal
være lett anvendelig og være en sikker kilde til
rent drikkevann.
Vi lager en gjerdepinnesekk for å ha gjerdepinner
i. Denne lager vi for å forenkle arbeidet med
gjerdepinner når husdyrene skal ut på beite.
Gjerdepinnesekken er miljøvennlig, enkel og
praktisk.
Recover UB tilbyr en unik foldbar gjenbrukskopp.
Koppen skal bidra til å gjøre kloden mer
miljøvennlig ved å redusere bruk av
engangskopper.
Redd liv UB vil tilby en redningsvest med
varmeelement for folk som ferdes på havet.
Redningsvesten skal forhindre varmetap, som
blant annet reduserer risikoen for panikkanfall
ved en drukningsulykke.
Vi tilbyr en app der privatpersoner kan leie ut sin
egen parkeringsplass til andre privatpersoner.

Studiespesialisering

Naturbruk

Bedriften arrangerer aktiviteter som fokuserer på
flere type aktiviseringer og stimuleringer av
hunder i ulike aldre. Vi mener at dette fremmer
god dyrevelferd og bidrar til et sunt hundehold.

Studiespesialisering

Safety First UB har utvilket en alarm som varsler
om ulmebrann ved din mobile ladestasjon
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Smud UB

Kongsberg
videregående
skole
Elverum
videregående
skole

Splend UB

Hamar
katedralskole

Sikker Støtte UB

Staying Alive UB

Service og
samferdsel
Studiespesialisering
Medier og
kommunikasjon
Påbygging til
studiekompetanse

Strømløs UB

Notodden vgs
Raufoss
videregående
skole

TB Fix & Finish UB

Tryggheim
Vidaregåande
Skule

Bygg- og
anleggsteknikk

TrøndDesign UB

Verdal
videregående
skole

Studiespesialisering

Ubuntu UB

Gauldal
videregående
skole
Kirkenes
videregående
skole
Risør
videregående
skole

Unge øyne UB

Lakselv
videregående
skole

Trøndersnadder
UB
UB Mørketid

Studiespesialisering

Service og
samferdsel
Restaurant og
matfag
Studiespesialisering

Helse- og
oppvekstfag

Ungt Perspektiv UB Bømlo VGS

Studiespesialisering

Urtehagen UB

Fitjar VGS

Restaurant og
matfag

Vulva UB

Vinstra
vidaregåande
skule

Studiespesialisering

Fysisk sikring av gravsteiner, minnesteiner,
bautaer, o.l ved bruk av jordskruer.
Vi tilbyr forfriskende fruktbaserte produkter som
er basert på svinn hos lokale butikker.
Vi lager innhold til youtubekanal for ungdom om
ungdomskultur på ulike nivåer.
StayingAlive UB skal utvikle sårpropper som kan
bli en del av den livreddende førstehjelpen i
førstelinjetjenesten, samt et praktisk nøkkelringanheng til forbrukermarkedet.
Strømløs UB ønsker å utvikle en bærbar
powerbank som lades opp ved hjelp av solenergi.
TB fix & finish UB konstruerer fixe møbler i tre
med god finish. Me lever av å skape gode
følelsar, ikkje flatpakka opplevingar.
Vårt produkt er et egendesignet klesmerke,
DeerWeilier, hvor vi har tatt utgangspunkt i en
hjort som symboliserer naturen og den norske
naturfølelsen. Vi lager kule klær til kule folk i alle
aldre.
Trøndersnadder UB har produsert en bok med
oppskrifter og tilhørende historier fra de 48
kommunene i Trøndelag. Boka framsnakker lokal
mat og råvarer fra hav til høgfjell.
Vi har et lokalt og bærekraftig matprodukt, som
er relativt nytt i markedet. Vi selger
multebærsukker.
Ubuntu UB produserer og selger unike
miljøvennlige notatbøker av resirkulert materiale
Vi har laget en bok som heter “Se meg, forstå
meg”. Det er en utfyllingsbok hvor man kan fylle
inn informasjon som vil være viktig for
helsepersonell eller andre hjelpere å vite om,
hvis du en dag ikke kan kommunisere dette selv.
Ungt Perspektiv UB skal marknadsføre
næringslivet. Målgruppa er ungdom og
studentar, og skal formidlast på ein måte som
gjer det attraktivt for denne målgruppa å komme
tilbake til heimplassen sin etter ferdig utdanning.
Me er ei ungdomsbedrift frå Fitjar VGS Resturant
og matfag. Me bestemte oss for å redda
urtehagen på skule og redda dei urtene som
fortsatt var brukbar, og me produserer og tester
forskjellege urteprodukter.
Vulva UB selger armbånd for å skape åpenhet og
fjerne tabu rundt sykdommer knyttet til vulva, og
ønsker å sette lys på ulike diagnoser som gjelder
kvinners underliv.
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Walk a Dog UB

Sandvika vgs

webFrame UB

Buskerud
videregående
skole
Arendal
videregående
skole

WELLness UB

Gjøvik
videregående
skole

Water Saver UB

Studiespesialisering

Service og
samferdsel
Studiespesialisering
Helse- og
oppvekstfag

Walk a Dog UB er mellomleddet i en egenutviklet
bærekraftig tjeneste for unge som trenger ekstra
arbeid, og som reduserer stresset i hverdagen til
hundeeiere.
Watersaver UB tilbyr et filter som gjenvinner
vann. Watersaver gjennomsyrer bærekraftig
forretningsdrift i alle deler av virksomheten, fra
design, råvarer, emballasje og distribusjon. Målet
vårt er å spare vann, miljøet og et bedre liv.
webFame UB gjør frivillig engasjement enklere
for både frivillige og arrangører. Vi har utviklet en
digital løsning; Voluntaire.
WELLness UB utvikler et behandlingsbord på hjul
som har innebygd vask med sluk. Hudpleieren vil
dermed ha tilgang på vann ved arbeidsstasjonen,
og trenger ikke å forlate kunden.
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