Ungdomsbedrifter FM 2019
Ungdomsbedrift

Skole

Forretningside

TechBoost UB

Kirkenes vgs.

Vi tilbyr dataopplæring til ansatte i kommunen som trenger større generell kompetanse i databruk.

Reflected UB

Båtsfjord private
vgs.

Lan Kirkenes UB

Kirkenes vgs.

VOX UB
Ut i Skauen UB

Suohtastallan UB

Kirkenes vgs.
Alta vgs.
Samisk vgs.
Karasjok
Vardø vgs.
Samisk vgs.
Karasjok

Superpuss UB

Vadsø vgs.

Spillmark UB
Alta LAN UB
Se Meg UB

Vadsø vgs.
Alta vgs.
Alta vgs.

Poppa Sokka UB

Alta vgs.

Trollbarna

Alta vgs.

Skaper glede

Alta vgs.

Jobbsøker UB

Vadsø vgs.

Fotonuorat UB
Gourmet Hysa UB

Unge øyne UB
Green teen UB

Lakselv vgs.
Kirkenes vgs.

Få bruker refleks. Derfor har vi i Reflected UB utviklet en moterik og brukervennlig refleks som skal få
flere til å bruke refleks, slik at du som myk trafikant ikke blir en del av statistikken for påkjørsler i
trafikken.
Vi tilbyr helgeaktiviteter ved bruk av datamaskin, der vi hjelper med å skape en trygg plass til og
samles.
Vi skal lage varierte skjønnhetsprodukter av voks, produktene skal være miljøvennlig og man skal
kunne levere inn tomme bokser for å få rabatt på sitt neste kjøp. Vi vil dekke kundens behov for å se
bra ut og de vil i henhold føle seg bedre.
Lage god mat med råvarer fra norsk matkultur fokus er nyskaping av norsk råvarer

Beste UB
Ja
Ja
Ja
Ja

Ta fotooppdrag.
ProduktutviklingEt arrengement hvor barn og ungdom i Karasjok kan treffes og ha det gøy med venner.
Superpuss er en tannbørste med to ender; den ene enden skal ha en vanlig tannbørste-ende. Mens
den motsatte enden skal ha en tanntråd beholder som man kan ta av og på og skifte tråd.
Spillmark UB lager et brettspill hvor spillerne drar på en spennende reise rundt i Finnmark. Spillet er
både morsomt og lærerikt.
Arrangere LAN i en ungdomsbedrift.

Ja
Ja

En pulsvarmer med refleks i seg.
Fokus på billige telefon tilbehør til barn/ungdommer i alderen 8-18 år, slik at de ikke føler seg utenfor,
alle med.
Barnebok med en historie og bilder de selv farger. 3-6år. Og et "sovende lykketroll" som holder vonde
drømmer unna. 2+år.
Ansiktsmaling av barn gjennom stand på amfi i samarbeid med Ringo. Sosial ungdomsbedrift der
tjenesten er å skape noe for barn.
Ideen vår er å opprette en nettside der vi samler alle ledige jobber i Vadsø, Vardø, Nesseby og Tana
kommune i første omgang. Det vil gjelde bedrifter og butikker som søker ansatte.
En bok som gjør hverdagen lettere for brukere og pleiere. Boka inneholder personlig informasjon som
pasient selv har fylt ut, og kan brukes senere hvis det oppstår situasjoner der bruker mister evnen til
kommunikasjon.
Lage en pose med opptenningsved av gjenbruks materiale.

Ja
Ja

Good Case UB

Vadsø vgs.

Instant Dugnad UB
UB RFN-trio
UB Mørketid

Vadsø vgs.
Kirkenes vgs.
Kirkenes vgs.
Samisk vgs.
Karasjok
Kirkenes vgs.
Kirkenes vgs.

Resirkulering UB
The Princess Beauty Bar UB
Håndverk fra Nord
Lyng ub

Duottar UB
Mat 4 life UB
Naturladning
Arctic Media Collective UB
Kabuli Mat UB

Hammerfest vgs.
Samisk vgs.
Kautokeino
Samisk vgs.
Kautokeino
Nordkapp vgs.
Vadsø vgs.
Alta vgs.
Alta vgs.

KAKEGLEDE UB

Alta vgs.

SixSax UB

Alta vgs.
Samisk vgs.
Karasjok

Gazza UB

Medier&Kommunikasjon UB
Finnmarksreisen UB

Alta vgs.

Vi skal produsere miljøvennlige mobil deksler der en del av salgs prosenten skal gå til en veldedig
organisasjon.
Vi skal lage en app der hvem som helst kan legge ut annonser for dugnad, der vi tar en prosentandel
av pengene som er å tjene av den som legger ut annonsen. Hvilket behov hos kundene skal vi dekke:
Vi tilbyr folk som trenger hjelp til jobb, hjelp fra
Catering av selskaper Tar imot bestillinger på diverse matretter.

Ja

Catering av selskap Tar imot bestillinger av div. matretter
Resirkulering og miljøvennlige produkter.
Vi tilbyr makeup, negelstell, fiksing av hår (fletting, krølling og sletting).
Smykker og tekstil.
Lyng ub designer og produserer små plagg og tilbehør til miljøbevisste mennesker i nord. Våre
produkter tar alltid utgangspunktet i kundens ønsker og krav.
Bruke slaktavfall av rein.

Ja
Ja

Produksjon og salg av lokale råvarer i matfaget Tilby tjenester innen matfaget Utvikling av nye
produkter av ureist mat Tverrfaglig samarbeid og forskning.
Vi lager, selger mat og tjenester.
Fornybar lade energi til mobil med hjelp av en vifte og vindkraft.
Mediaproduksjon. Produsere medieprodukter til en forbruker.
Å selge mat.
Vi er en gruppe elever ved Alta videregående skole som driver ungdoms bedriften KAKEGLEDE UB. Vi
selger kaker, søtsaker og kaffe som er knyttet til kulturer fra flere land som vi kommer fra.
SixSax UB er en ung gruppe trendy frisører som ønsker å yte god service ved å være lett tilgjengelig,
være mobil, lytte til kundens ønske og behov, og gjøre best mulig arbeid. Vi jobber mot et godt
resultat med hver kunde, til en billigere pris.
Vår bedrift vil tilby tjenester som blant annet produksjon av brosjyrer, reklamer, animasjoner,
invitasjoner, julekort og fotografering. Vi vil også holde kurs i f.eks. photoshop og fotografering.
i i Finnmarksreisen UB tilbyr en morsom og lærerik reise gjennom Finnmark for familie og venner med
spill og moro. Brettspillet er beregnet for sosiale og spilleglade sjeler fra alder 10 og opp. Bli med oss
på en morsom reise gjennom Finnmark.

Ja

