40 Ungdomsbedrifter har deltatt i et annerledes
Fylkesmesterskap 2020
Over 200 elever i Møre og Romsdal forberedte seg til å delta på
Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter (FM UB) i Molde 18. mars.
Elevene hadde sendt inn bidrag til 16 ulike konkurranser, forberedt flotte
utstillinger og trent på intervju, presentasjoner og kundehåndtering.
Så tikket meldingene inn sist uke:
FM UB er avlyst! Alle videregående skoler stengt!
Det er ikke det minste rart om elevene ble skuffet!
For å gjennomføre mesterskapet hadde Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal
(UE MR) invitert 60 jurymedlemmer fra lokalt arbeidsliv – og flere andre gjester
som skulle gjøre dagen til en stor opplevelse for elevene.
Fylkesmesterskapet er uten tvil skoleårets høydepunkt for
ungdomsbedriftselever.
I Fylkesmesterskapet blir 6 av de 16 konkurransen dømt før mesterskapet, mens
de resterende 10 blir dømt i løpet av arrangementet. Elevene sender på forhånd
inn skriftlige bidrag til konkurransene.
Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal hadde derfor vinnere fra 6 konkurranser
som kunne premieres.
FM UB er også uttak til Nasjonalt Mesterskap. Ungdomsbedriftene fra Møre og
Romsdal har gjort det svært godt i tidligere mesterskap og UE MR ønsket å sikre
deltagelse i år også.
Det ble derfor bestemt at konkurransene Beste Ungdomsbedrift og
Bærekraftprisen skulle dømmes digitalt. Beste Ungdomsbedrift kvalifiserer til
NM-deltagelse og bærekraft er et viktig fokusområde for UE.
I løpet av siste uka har elevene sendt inn videopitcher fra sine hjemmekontor og
jurymedlemmene har brukt ulike nettløsninger i dommerarbeidet.
UE MR har koordinert det hele – og kan nå presentere vinnere i 8 konkurranser
og 4 NM-deltagere.
Resultatene har blitt sendt via direktesending på UE MRs Facebookside.
Vedlagt ligger resultatliste. Den ligger også på www.ue.no.
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Fire gullbilletter til Nasjonalt Mesterskap
For de fleste ungdomsbedriftene er fylkesmesterskapet målet og avslutningen på året
med ungdomsbedrift. Men for fire av ungdomsbedriftene fra Møre og Romsdal
stopper det ikke der: De blir invitert til å delta på NM for Ungdomsbedrifter på Norges
Varemesse 7. – 8. mai 2020. De 4 er:

Gullbillettene går til:
Marimo UB. Romsdal vgs
iPakk UB. Romsdal vgs
Eldretjenesten UB. Atlanten vgs
Økologisk Gardsmat UB. Stranda vgs
Ungt Entreprenørskap gratulerer alle vinnere og alle elever som har ungdomsbedrift.
Elevene har skapt sin egen forretningside, registrert bedriften i Brønnøysundregisteret,
utviklet produkter og solgt de, satt opp budsjetter, kjørt styremøter og daglig drift.
Gjennom Ungdomsbedrift har de lært å ved å sette teori ut i praksis og de har tatt
eierskap til egen læring. Du kan ikke lære innovasjon og entreprenørskap ved å lese om
det – du må praktisere, sier konst. daglig leder i Ungt Entreprenørskap Møre og
Romsdal, Kirsten Aure.
Utvikler kompetanse som næringslivet etterspør
Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon og er avhengig av gode
samarbeidspartnere for å kunne tilby programmene ute i skolen.
– Det lokale næringslivet ser verdien av Ungdomsbedrift i skolene og våre
samarbeidspartnere som Sparebanken Møre, Møre og Romsdal fylkeskommune,
hoppid.no og Gassror er gode støttespillere. De har forstått at den kompetansen
ungdommene utvikler gjennom programmet er svært relevant. Vi i Ungt Entreprenørskap
bygger bro mellom skole og arbeidsliv, og gir ungdommene en reell smakebit på hva de
møter i arbeidslivet. Innovatører trengs overalt i samfunnet, forteller Aure.

Kontaktpersoner:
Prosjektleder Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter, Lovise Almklov;
452 66 018, lovise.almklov@ue.no
Konstituert daglig leder Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal, Kirsten Aure;
97733156, kirsten.aure@ue.no
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Fakta om:
Ungt Entreprenørskap
Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som i samspill med skoleverket,
næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede
og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv. I
Norge når vi årlig ca. 150.000 elever og studenter.
UE samarbeider med 15.000 lærere og 20.000 frivillige fra arbeids- og næringsliv.
Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal (UE MR)
•
•

•
•
•

Bygger entreprenørskapskompetanse fra barneskole til høyere utdanning.
I 2019 gjennomførte nesten 13 600 elever og studenter i Møre og Romsdal
entreprenørskapsundervisning ved hjelp av program fra UE. De har fått øve på de
ferdighetene som fremtidens arbeidsliv krever. Totalt deltok nesten 19 000 elever på
messer, program og kurs i regi av UE MR.
Ca. 2 200 lærere har deltatt på kurs og/eller har benyttet et UE-program.
Næringslivet har bidratt med ca. 2 600 dagsverk, og gjennom det gitt elevene
verdifull kontakt med lokalt arbeidsliv.
Har samarbeidspartnere fra offentlig sektor og privat næringsliv.

UNGDOMSBEDRIFT (UB) er et undervisningsprogram som gir elever i videregående
skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår
etablerer, driver og avvikler elevene en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en
mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer
denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes
egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling.
Les mer om UE på www.ue.no
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