MESSEMAGASIN
Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter i Troms
Jekta Storsenter 24. mars 2015
_____________________________________________________________________________________________________________________

Messa er åpen fra 10.00 – 14.00
Premieutdelinger 09.30 og 14.15

Velkommen til Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter 2015 en av årets viktigste dager for din og Norges fremtid!
I år er det 31 deltakende ungdomsbedrifter fra forskjellige videregående skoler i Troms. Mer enn 50
jurymedlemmer fra arbeids- og næringsliv vil denne dagen være i sving for å kåre vinnere i totalt 14 ulike
konkurranser. Det er her fremtidens arbeidsliv blir presentert gjennom kreativitet og arbeidsglede.
I 2011 kom det nok en forskningsrapport som viser hvilke positive effekter entreprenørskapsopplæring har for
enkeltindividet og storsamfunnet. Som tidligere statssekretær Inge Bartnes så fint sa det: «Aldri har staten fått
så mye igjen for så lite». Forskningen viser en forskjell i etableringsrate på 50 prosent mellom de som har hatt
ungdomsbedrift og de som ikke har hatt det, mens 33 prosent av tidligere UB-elever i dag har lederansvar mot
25 prosent i kontrollgruppen.
Vi har dokumentasjon på at programmene til UE øker elevenes bevissthet på egne talenter og muligheter, og gir
positiv effekt på trivsel og motivasjon i skolehverdagen. Det er lett å se sammenheng til redusert frafall i
videregående. Gjennom å drive bedrift i skolen får elevene tilegnet seg en rekke kompetanser som de ikke får
gjennom annen form for undervisning. Et 50-talls lærere har lagt til rette for at elevene skal få denne
muligheten, tusen takk til dere!
Myndighetene har bestemt at Norge skal være ledende på entreprenørskap i utdanningen i Europa! UE er gitt et
mandat til å gjennomføre dette, men vi er helt avhengig av at lokalsamfunnet legger til rette for at vi skal få det
til. I 2014 var det 407 elever i videregående skoler i Troms som drev Ungdomsbedrift. Det utgjør ca. 20 prosent
av et årskull. Over 2400 personer fra arbeids- og næringsliv bidro på ulike måter til læring for elevene i fylket.
Vi ønsker hjertelig velkommen til en flott, morsom og annerledes dag på Jekta Storsenter, og vil ønske alle
deltagende Ungdomsbedrifter lykke til på messa!
På vegne av hele Ungt Entreprenørskap Troms,

Anne Grete Johansen
Daglig leder, Ungt Entreprenørskap Troms

ikke gammelt
fra engelsk enter (gå inn)
fra fransk entreprendre = ta fatt på
suffix (norrønt: skapr) evne

Våre messepartnere:

UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE)
Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som jobber for å skape kultur for entreprenørskap i
Norge i samarbeid med skole og næringsliv. Organisasjonen tilbyr ulike pedagogiske programmer for
hele utdanningsløpet. Felles for alle programmene er at de knytter skole og næringsliv tettere sammen.

ENTREPRENØRSKAP I SKOLEN GIR NYETABLERINGER
Forskning fra Østlandsforskning viser at de som har drevet Ungdomsbedrift har 50 prosent høyere
etableringsrate enn de øvrige i samme aldersgruppe. Forskningen viser også at 33 prosent av tidligere
UB-elever har lederansvar i dag – mot 25 prosent i kontrollgruppen.

MESSEPROGRAM
08:00 – 09:30 Rigging av stands
09:30 – 10:00 Åpning av Fylkesmessa for ungdomsbedrifter med prisutdeling:


Sullands pris for beste logo



NAVs pris for beste IA-bedrift



Serit IT Partners pris for beste kundeopplevelse på nett



SpareBank 1 Nord–Norges pris for beste forretningsplan



Næringsforeningens pris for beste reklamefilm

10:00 – 14:00 Åpen utstilling
14:00 – 14:15 Nedrigg og opprydding av standområde
14:15 – 15:15 Prisutdeling:


Lenvik – Senjas pris for Beste Elevbedrift 2015



LOs pris for beste sosiale entreprenør



Bakehusets pris for beste markedsføring



Scandics pris for beste utstilling



Tromsprodukts pris for beste yrkesfaglige bedrift



Jektas pris for beste selger



Spleiselagets regnskapspris



Lerøy Auroras gastronomipris



Norinnovas pris for beste innovative produkt



Innovasjon Norges pris for beste ungdomsbedrift 2015

15:15 – 15:30 Takk og farvel – vi sees igjen i 2016!

MESSEOMRÅDE

INFO

SCENE

Navn

Skole

Stand

Alfheim Direkte UB

Breivang vgs

25

ARCTIC WAVE UB

Tromsø maritime skole

35

Cover me UB

Nordborg vgs

12

Cover UP UB

Senja vgs skolested Finnfjordbotn

14

DATAtjenester UB

Stangnes vgs

34

Entertraining ungdomsbedrift

Senja vgs skolested Finnfjordbotn

31

F2.8 UB

Stangnes vgs

15

Fem Fine Frøkner UB

Rå vgs

16

Fokus Foto UB

Breivika vgs

27

Fridas Friske UB

Bardufoss Høgtun vgs Opplæringssted Høgtun

38

Frisk Film UB

Bardufoss Høgtun vgs Opplæringssted Høgtun

8

Full Fyr og Grønn Glede UB

Senja vgs skolested Gibostad

20

KoSe's Matservice UB

Rå vgs

19

Lettere Duft UB

Senja vgs skolested Finnfjordbotn

17

M.AD. Record UB

Breivika vgs

9

MonsterTee UB

Bardufoss Høgtun vgs Opplæringssted Høgtun

36

My Little Phoney UB (MLP UB)

Stangnes vgs

32

Nordlyset Spa UB

Stangnes vgs

28

Nord-Norske ord og utrykk UB

Heggen vgs

10

Polar-pr UB

Tromsø maritime skole

24

Scootex UB

Heggen vgs

13

Senja potet ungdomsbedrift

Senja vgs skolested Gibostad

22

Shoot me UB

Bardufoss Høgtun vgs Opplæringssted Høgtun

29

Sjøvegan EB

Sjøvegan skole

2

Sjøvegan EB

Sjøvegan skole

4

Smak og nyt Rå UB

Rå vgs

33

Smartbrush UB

Heggen vgs

23

Smile Egg UB

Senja vgs skolested Gibostad

21

Smykker og smått UB

Nordborg vgs

26

Storelva EB

Storelva skole

1

Storelva EB

Storelva skole

3

Storelva EB

Storelva skole

5

Stæsj UB

Stangnes vgs

37

Tromstun EB

Tromstun skole

6

UB Glasslyset

Stangnes vgs

30

UE Alumni

7

Underholdningskollektivet UB

Kongsbakken vgs

11

WALKPAD UB

Stangnes vgs

18

Navn
Alfheim Direkte UB

ARCTIC WAVE UB

Cover me UB
Cover UP UB
DATAtjenester UB
Entertraining ungdomsbedrift

F2.8 UB

Fem Fine Frøkner UB
Fokus Foto UB
Fridas Friske UB
Frisk Film UB
Full Fyr og Grønn Glede UB
KoSe's Matservice UB

Lettere Duft UB

Forretningsidé
3 kameraproduksjon for storskjermen på
Alfheim stadion, samt andre medieoppdrag for
T.I.L
Vi selger fine og flotte hjemmelagde stearinlys i
alle farger til deg som ønsker deg et koselig lys
å ha i hjemmet. Vi tar bestillinger, og lager
akkurat det lyset DU som kunde vil ha.
Vi er en ungdomsbedrift som selger mobil
deksel og diverse tilbehør i forskjellige design.
Produktet vårt passer til de som har smarttelefon eller som skal kjøpe gave til noen med
smart-telefon
selge cover til joysticker
DATAtjenester UB skal holde datakurs og tilby
enkle datatjenester. Vår hovedmålgruppe er
menn og kvinner fra 50 år og oppover.
Vi ønsker å tilby varme"teppe/pute"som skal
minke ømme muskler og andre smerter.
Vårs forretningside er å ha en mediebedrift hvor
vi oppfyller kundens ønsker. Vi har en
fotobedrift, hvor vi tilbyr profesjonelle bilder i
vårt studio. Men er åpen for andre
medieoppdrag i tillegg. Vi legger vekt på å være
billig og tilgjengelig for
Bedriften skal produsere smakfulle bakverk og
småkaker.
Fotografering i studio. Ut i fra dette tilbyr vi
kalendere og julekort.
Vi skal produsere tekstiler, produkter av tre og
naturprodukter for direkte salg, og salg av
produksjonstjenester til vekstbedrifter.
Vi produserer film for media og markedsføring
for mindre bedrifter og lokalaviser med nett-TV.
Produksjon/salg av ved og juletrær
Bedriften skal produsere kjøtt og fiskeprodukter
av lokale råvarer.
Selger travelsize parfymeflasker som skal gjøre
det lettere for både menn og kvinner å ta med
seg favorittparfymen, uansett for de skal. En
liten sprayflaske som rommer 4-5ml og fylles
enkelt med duft av ditt valg.

Navn
M.AD. Record UB
MonsterTee UB
My Little Phoney UB (MLP UB)
Nordlyset Spa UB
Nord-Norske ord og utrykk UB
Polar-pr UB
Scootex UB

Senja potet ungdomsbedrift

Shoot me UB
Smak og nyt Rå UB
Smartbrush UB
Smile Egg UB
Smykker og smått UB
Stæsj UB

UB Glasslyset

Underholdningskollektivet UB
WALKPAD UB

Forretningsidé
Lage reklamefilmer for bedrifter, og eventuelt
dokumentasjon av eventer.
Jobber med grafisk design, Med fokus på Tskjorte design.
Vi i MLP UB tar sats på å dekke behovet for
utstyr til mobiltelefoner.
Vi selger hudpleietjenester.
Nord-norske utrykk UB skal selge plakater og
bilder med humoristiske ord, utrykk og fraser.
Vi spesialiserer oss i lokal markedsføring av
bedrifter i Tromsø
Vanntett trekk til scootersetet med en liten
absorberende klut for å tørke av styret med.
Trekket skal leveres i forskjellige farger og
mønster, som appellerer til alle mopedbrukere.
Vi har som hovedfokus og utnytte potet som
skolen ikke bruker, slik at vi slipper og kaste så
mye mat som kan brukes. Tenk at i Norge
kastes det hvert år 300 000 tonn mat, dette vil
vi hjelpe til med, derfor vil vi utnytte denne flotte
maten.
Vi er en fotobedrift som tar bilder av både barn,
voksne og tar oppdrag som vi får levert. Vi
spesialiserer oss i barn og ungdom.
Bedriften skal produsere eksklusiv julemat, og
skal lage mat til en pakke og selge til jul.
Smartbrush UB skal produsere og selge
hårbørster med hårspray for en enklere løsning
når det gjelder å ta med seg to produkter i ett.
Selge ferske egg fra frittgående høns.
Vi skal selge smykker og øredobber i
aldersgruppen i fra 15 til 70 år.
Vi er seks personer som ønsker å dekorere
interiør med tekst og bilder.
UB Glasslyset leverer flotte, håndlagde lamper
av det tradisjonelle Norgesglasset. Lampen gir
en behagelig belysning med en
nasjonalromantisk følelse. Vårt produkt er et
bevis på at miljø og tradisjon kan gå hånd i
hånd.
Vi skaper underholdning tilpasset ditt
arrangement!
Salg av Ipad-stativ spesielt for barnvogner og
treningsapparater. Kan brukes til mye annet.

– Kompetansebygging, innovasjon og entreprenørskap innenfor sjømatnæringen er
særdeles viktig for at vi som landsdel skal få ta del i den økte verdiskapingen som vil
komme fra sjømatnæringen i årene som kommer. Samarbeidet mellom Lerøy Aurora
AS og Ungt Entreprenørskap er et viktig ledd i dette arbeidet.

Renate Larsen, administrerende direktør i Lerøy Aurora AS
– Ved å samarbeide med Ungt Entreprenørskap kan vi videreformidle vårt budskap innenfor avfall og miljø til
barn og ungdom. Like viktig er det at Remiks får igjen en stor dose med begeistring og kreative ideer på
problemstillinger innenfor vårt område. Dette smitter over på vår virksomhet.

Kjetil Bones Larsen, daglig leder i Remiks Husholdning AS
– Gjennom vårt samarbeid med Ungt Entreprenørskap ønsker SpareBank 1 Nord-Norge å bidra til å
tilføre nordnorsk næringsliv fremtidige kompetente og innovative unge mennesker.

Jan-Frode Janson, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge
– Jekta Storsenter er en stolt samarbeidspartner til Ungt Entreprenørskap. Vi gleder oss også
stort til å være arena for Fylkesmessa og ønske velkommen til ungdomsbedriftene. Dette er
fremtidens arbeidstakere, og gjennom UE blir ungdom bedre rustet til å møte arbeidslivet.

Laila Myrvang, senterleder Jekta Storsenter

