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FYLKESMESSA

Foto: Jørgen Skaug

Ungt Entreprenørskap Oppland

OTTA 12. - 13. MARS 2014

Velkommen til Fylkesmesse 2014
Fylkesmessa er en av de viktige milepælene i det
årlige ungdomsbedriftsforløpet. Messa samler
ungdomsbedrifter fra hele Oppland og over 150
elever fra 27 ungdomsbedrifter deltar i år. På messa
deltar ungdomsbedriftene i konkurranser og
bedømmes av juryer som består av utvalgte deltakere
fra næringsliv samt offentlige etater og organisasjoner.

Karin Rønning
UE Oppland

Ungdomsbedrift er det sentrale programmet for Ungt Entreprenørskap på videregående skole. Elevene skal i løpet av ett skoleår etablere, drive og avvikle en
ungdomsbedrift med en lærer som veileder og en mentor fra det lokale arbeidsliv.
Vi oppfordrer deg til å besøke mange av de flotte bedriftene som viser seg frem i
dag, og håper du får en fin dag sammen med elevene.
			Program
Onsdag 12. mars:
17.00		
Offisiell åpning v/fylkestingspolitiker Aud Hove
17.00 - 18.00 Åpen messe i foajeen ved Otta kulturhus.
18.00 - 18.45 Åpent foredrag v/Monsterbedriften AS
19.30		
Festmiddag for deltakere og inviterte gjester.
		
Utdeling av priser i forhåndsbedømte kategorier.
Torsdag 13. mars:
08.30		
Morten Schakenda ønsker alle God morgen i Kultursalen.
09.15 - 12.00 Åpen messe i foajeen ved Otta kulturhus.
10.00 - 11.00 Åpent foredrag om kommunikasjon og problemløsing
		
v/Morten Gray i kultursalen.
13.00 - 14.00 Premieutdeling i kultursalen.
			Priser
Priser som er vurdert på bakgrunn av forhåndsinnsendt materiale:
Beste markedsføring, beste nettprofilering, beste forretningsplan,
beste reklamefilm, beste logo.
Priser som deles ut på bakgrunn av utstilling og presentasjon på messedagen:
Beste innovative produkt, beste yrkesfaglige bedrift, beste sosiale entreprenør,
beste utstilling, beste selger, beste IA-bedrift, beste regnskap og
beste Ungdomsbedrift.

Følgende bedrifter hjelper oss med juryarbeidet:
Fossekall AS, Fjellflyt, Solvang og Fredheim, Oppland fylkeskommune, Regionrådet Nord-Gudbrandsdal, Nammo, Nord-Fron kommune, Monsterbedriften AS, M8
Design, Dialecta, Granitt Grafisk, Avantas Lillehammer, Otta handels- og næringsforening, NHO, Sel kommune, SINTEF Raufoss Manufacturing AS, Sparebank1,
Innovasjon Norge, Statteetaten, NAV, Kreativt hjørne, EVRY.
Takk til følgende bedrifter som har bidratt økonomisk til arrangementet:
Hapro, KS, Byavisa Lillehammer, NHO, Skatteetaten, NAV, EVRY, Lonbakken, TINE,
GE
Og en stor takk til våre hovedsamarbeidspartnere:
Sparebank1, Regionrådet NordGudbrandsdal, Oppland Fylkeskommune, IA-rådet
og CC Gjøvik.

”

Sparebank 1 Lom og Skjåk er på samme
måte som våre kolleger i Gudbrandsdal
spesielt opptatt av ungdommen og er
imponert over det arbeidet som gjøres
gjennom Ungt Entreprenørskap. Vi har et
sterkt fokus på å legge til rette for de unges
skaperglede og engasjement. Dette er
spesielt viktig på små steder der fraflytting
er en trussel. Å bygge opp under de unges
tro på seg selv er avgjørende for å kunne
følge drømmene, noe vi som bank og en
sterk samfunnsaktør er svært opptatt av å
bygge opp under.Ønsker med dette alle på
Fylkesmessa lykke til!

”

Kristin Nygård Lonbakken.
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

”

SpareBank 1 Gudbrandsdal, er svært opptatt av arbeidet som blir gjort i regi av Ungt
Entreprenørskap. Vi vet at de som er med i
dette opplegget har større sjanse senere i
livet for å lykkes med å starte egen bedrift,
eller havne i ledende posisjoner. Gründerviksomhet, innovasjon, næringsutvikling og
etablering av arbeidsplasser er svært viktig
for en positiv utvikling i vår region. Som
hovedsamarbeidspartner til Ungt Entrepenørskap i Oppland vil vi samtidig ønske
alle deltagere lykke til på Fylkesmessa. Vi
håper Fylkesmessa gir dere inspirasjon
og motivasjon til å tørre å gå videre med
tanker og ideer dere har.

”

Trond Slåen,
Ass. banksjef marked
og kommunikasjon.

Nr

Skole		Bedrift		Forretningsidé

1
Hadeland vgs
Roll-it Up UB
Roll-it Up UB selger flasker til aktive nord					
menn for å kunne gi dem den ultimate
					turopplevelsen.
2
Valdres vgs
Aktive Eldre UB
Vi skal utføre ulike aktiviteter sammen med
					
eldre, og få de aktivisert. Vi driver med akti					
viteter som bingo, lotteri, kino og sang/mu					
sikk. Dette gjør vi hver tirsdag i en lengre
					
periode. De eldre får også kaffe og kake.
3
Gausdal vgs
illusion media UB illusion media er en ungdomsbedrift som
					
tilbyr et bredt utvalg av medieprodukter.
					
Våre hovedområder er grafisk design og
					
filmproduksjon, hovedsaklig orientert rundt
					markedsføring og visuelle identiteter.
4
Gjøvik vgs
Overflate UB
Vi maler, innvendig og utvendig, sparkler og
					sliper.
5
Valdres vgs
Gutta brygg UB
Vi har planer om å bygge om en camping
					
vogn og selge burgere og brus, etter stenge					
tiden til andre uteplassene i russetiden.
6
Hadeland vgs
PromEvent UB
PromEvent UB sin forretningsidé er å styrke
					
bånd blant elever, ved å arrangere ball i
					Opplandsdistriktet.
7
Valdres vgs
Kalender Kællane UB
Selge kalendere.
8
Hadeland vgs
MyOffice UB
MyOffice UB selger pc-vesker som systema					tiserer og forenkler arbeidsdagen.
9
Gjøvik vgs
Import UB
Importere og selge produkter til en konkur					ransedyktig pris.
10
Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta
Idrettsfeber UB
					
Sporty idrettsgjeng som tilbyr arbeidshjelp
					
og aktiviteter til Nord- og Sør-Gudbrandsda					len
11
Valdres vgs
Valdresstil UB
Designer og selger unike iPhonedeksel med
					den kjente Valdresrosa på.
12
Valdres vgs
Stæsj UB		
Selge mobilutstyr til en billig penge.
13
Gjøvik vgs
Incase UB
Vi i Incase UB designer og produserer deks					
ler, i samarbeid med Gjøvik fengsel.
					Dekslene er stilfulle og billige.
14
Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta
Gummybears UB
					
Produksjon av hjemmelagde lykter og drops
					for koselige og hyggelige anledninger.

Nr

Skole		Bedrift		Forretningsidé

15
Valdres vgs
Jotoma UB
Utvikle et produkt som skal forenkle hageli					vet.
16
Gjøvik vgs
Drømmetid UB
Drømmetid UB vil gi elevene en ny måte å
					
lære på som er morsom, og som kan øke
					
trivselen for barna i SFO. Vi vil gjennom
					
leker og aktiviteter formidle kunnskap til
					
barna uten at de skal begynne å kjede seg
					og bli ukonsentrerte.
17
Gausdal vgs
Pixeleaf UB
Vi i Pixeleaf UB tilbyr små og store bedrifter,
					organisasjoner og privatpersoner produk					
sjon av film, foto og grafisk design.
18
Valdres vgs
Datahjelpen UB Vi skal holde datakurs for de som er utrygge
					
på data. Senere vil vi også holde mer kom					
pliserte datakurs, hvor vi vil gå gjennom
					
Windows 8 og bruk av nettbrett.
19
Gjøvik vgs
Lykkehjemmet UB Lykkehjemmet UB skal selge hjemmelagde
					
interiørprodukter basert på gjenbruk til
					interiørinteresserte mennesker i nærområ					det.
20
Valdres vgs
Ung i Valdres Helpy Helpers UB
					
Hjelpe Ung i Valdres å markedsføre aktivite					ter og arrangement.
21
Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta
Nord-Gudbrandsdal PC-opplæring UB		
					Nord-Gudbrandsdal PC-opplæring UB tilbyr
					
kurs i bruk av dataverktøy, tilpasset ulike
					kundegrupper i Nasjonalparkriket.
22
Gjøvik vgs
Litt av hvert UB
Vi skal tilby bedrifter og privatpersoner et
					
variert utvalg av hverdagsprodukter og
					tjenester til en konkurransedyktig pris.
23
Valdres vgs
Pålabrød UB
Pålabrød er vallers for baguetter, og vi
					
selger baguetter til alle mulige arrangemen					
ter. Enten det er på jobben, skola eller et
					annet foretak.
24
Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta
Søtt og godt UB
					
Vi tilbyr hjemmelaget drops, kaker og andre
					
søtsaker til alle med behovet for noe søtt.
25
Hadeland vgs
Kroken UB
Kroken UB selger dørkroken for de sosiale,
					
som gjør ditt toalettbesøk enklere og mer
					hygienisk.
26
Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta
Ung og Effektiv UB
					
Vi er en bedrift som tar på oss alle slags
					
typer arbeid og arrangementer for ulike
					aldersgrupper.

”

Kjære gründere !
Vi er glade for at Ungt Entreprenørskap har lagt sin fylkesmesse for ungdomsbedrifter i 2014 til Nord-Gudbrandsdal, og gleder oss til å møte entusiastiske og
kreative ungdommer!
Regionrådet prioriterer næringsutvikling og har derfor på vegne av alle 6 kommunene i norddalen etablert samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap
i Oppland. Vi vet at det jobbes godt i skolene i norddalen med ungdoms- og
elevbedrifter. Det er svært viktig å styrke samhandlingen mellom nærings- og
arbeidsliv og skolene. Ungdomskolene og de videregående skolene kan gjennom
sterk satsing på entreprenørskap, legge et godt grunnlag for at våre ungdommer
skal være etablerere av framtidas arbeidsplasser.
Velkommen til norddalen – og lykke til på fylkesmessa!

Ole Aasaaren
Regionsjef Regionrådet
Nord-Gudbrandsdal

Velkommen til Nord-Gudbrandsdal vgs. avd. Otta

”

Entreprenørskap i Nord-Gudbrandsdalen
Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen har gjennom flere år satset på entreprenørskap i skolene, blant annet gjennom en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Oppland. I flere av kommunene kjøres programmet ”Vårt lokalsamfunn”
av kommuneansatte. Dette programmet gjennomføres for 4. og 5. trinn og gir en
innføring i hvordan et lokalsamfunn er satt sammen og fungerer. På ungdomstrinnet har alle skoler i regionen jobbet med elevbedrifter hvor elevgrupper i løpet av
et skoleår skal etablere og drive en bedrift.
På messa i dag deltar elevbedrifter fra flere kommuner. Elevbedriftene deltar i
egne konkurranser og kan kvalifisere seg til messe i Oslo hvor de beste elevbedrifter fra Region Øst i Norge samles. I tillegg til kommunene i Nord-Gudbrandsdalen
har vi invitert elevbedrifter fra Nord-Fron.
Følgende bedrifter presenterer seg på messa i dag:
Navn			Skole			Forretningsidé.
R.O.L.F EB		
Skåbu Oppvekst		
Kombinert skohorn og
						brannalarmsjekker.
Attraktiv EB		
Skåbu Oppvekst		
”Når enden er god er allting 		
						godt” - ein serie humoristis-		
						ke skjerefjøler forma som 		
						ulike dyrerumper.
Explosiv EB		
Skåbu Oppvekst		
Skåbukalenderen og
						Garasjeopphengsskinne.		
			
Vågå EB 			
Vågå u.s. 		
Tradisjonsbakst, handarbeid,
						vedhogst, snømåking og diverse
						gardsarbeid.
Woop EB			
Otta u.s.			
PC-tastatur med snarveier
						for sosiale medier.
Barnas Restaurant EB
Otta u.s.			
Arrangerer aktiviteter for 		
						barn i gymsal og på 		
						skolekjøkken.
Barnevakten EB		Otta u.s.			Barnepass.

Ungt Entreprenørskap Oppland, www.ue.no/Oppland

