
Informasjon til deg som skal være mentor for en

ungdomsbedrift.

Mentor for en ungdomsbedrift



Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å 

tenke nytt og skape verdier



Ungdomsbedrift 

• 12.000 elever i videregående 

opplæring deltar i Ungdomsbedrift 

(2.200 ungdomsbedrifter) hvert år. 

Dette utgjør 20 % av et årskull

• I Ungdomsbedrift får elever i 

videregående opplæring erfaring med 

å etablere, drive og avvikle sine egne 

ungdomsbedrifter gjennom ett 

skoleår. 



• Ungdomsbedrift er et pedagogisk program i 

regi av Ungt Entreprenørskap. 

• Ungdomsbedrift drives kun i skolen når 

lærer/skolen har sagt ja.

• Lærer er ansvarlig for å forankre 

Ungdomsbedrift i undervisningen og for at 

arbeidet foregår innen rammene. Lærer skal 

signere «læreravtale».



Rammeverk

• En ungdomsbedrift etableres på starten av 

skoleåret og avsluttes på slutten av skoleåret. På 

yrkesfag kan ungdomsbedrift drives komprimert i 

perioder.

• Deltakere i en ungdomsbedrift er elever i 

videregående opplæring. 

• Det må være minst to elever i en ungdomsbedrift. 

• Elevene skal følge vedtektene for 

ungdomsbedriften.

• Elevene skal holde seg innenfor det økonomiske 

rammeverket som er satt for ungdomsbedrifter.

• Elevene skal gjennomføre de seks 

minimumsoppgavene i løpet av skoleåret.



Økonomisk rammeverk

• Skatteetaten og Ungt Entreprenørskap har etablert et 

rammeverk som gjør det mulig å drive UB/SB i skolen på lovlig 

måte. Brønnøysundregistrene er også en del av dette.

• Formålet med Ungdomsbedrift er læring. Formålet, 

organiseringen og innretningen skiller ungdomsbedrifter fra 

kommersielle virksomheter. Derfor gjelder ikke de samme 

skatte- og avgiftsreglene for ungdomsbedrifter som for andre 

bedrifter.

• Inntekts- og omsetningsgrensen for en ungdomsbedrift er 

140.000 kr. i bedriftens levetid. Grensen er absolutt.

• Det skal ikke beregnes skatt eller merverdiavgift dersom 

ungdomsbedriften holder seg innenfor denne grensen.



Minimumsoppgaver

Elever som deltar i Ungdomsbedrift skal 
som et minimum:

1. Registrere bedriften 
2. Registrere mentor 
3. Utforme forretningsplan/-modell
4. Presentere ideen for eksterne
5. Føre regnskap 
6. Skrive årsrapport & levere 

revisorbekreftet regnskap

Det er opp til lærer å bestemme hvilke 
andre oppgaver elevene bør gjøre.



•Ideer, kreativitet

•Teambuilding

•Registrering
Starte

•Forretningsmodell

•Organisering

•Nettverk

•Kapital

•Produktutvikling

•Salg & 
markedsføring

•Mesterskap

Drive
•Årsrapport

•Årsregnskap

•Avvikle bankkonto
Avvikle

Ungdomsbedrift gjennom ett skoleår



Hvor får elevene hjelp gjennom året?

• www.ungdomsbedrift.no

• UE-rådgiver

• Lærer

• Nettverk

• Mentor

http://www.ungdomsbedrift.no/


Mentor for en ungdomsbedrift

Mentor er rådgiver, støttespiller og inspirator 

Mentor kan hjelpe til med å: 

• Utfordre elevene til å sette seg konkrete mål

• Stille klargjørende og utfordrende spørsmål 

• Gi konkrete tilbakemeldinger

• Utfordre til handling og framdrift 

• Støtte og motivere elevene også når det går trått 

• Hjelpe til med å kartlegge elevenes nettverk 

> Foreslå personer og bedrifter som elevene kan kontakte 

• Gi anerkjennelse



Mentor for en ungdomsbedrift

Husk at:

• Det er elevene selv som skal fatte beslutninger og gjennomføre tiltak i 

ungdomsbedriften. 

• Det er lærer som er faglig ansvarlig for arbeidet med Ungdomsbedrift. 

• Elevene har begrensede ressurser tilgjengelig. 

• For elevene er det selve prosessen og læringen som er det viktigste

• Får du som mentor spørsmål du ikke kan svare på?
– Sjekk www.ungdomsbedrift.no

– Ta kontakt med Ungt Entreprenørskap: https://www.ue.no/om-oss/ansatte

http://www.ungdomsbedrift.no/
https://www.ue.no/om-oss/ansatte


Første møte mellom mentor og ungdomsbedriften

Bli kjent ☺

• Presentasjonsrunde

• Elevene forteller om ideen, hvor langt de har kommet

• Mentor forteller om seg selv og hva hen kan bidra med

• Diskuter hva dere vil ha ut av samarbeidet og hva elevene kan trenge hjelp med

Bli enige om

• Hvordan dere skal holde kontakt (sms, e-post, messenger, etc)? 

• Hvilken plattform dere skal bruke til møter (teams, facetime, zoom etc)?

• Dato og tema for neste mentormøte

• Hva skal gjøres til neste møte?
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