Nøkkel Opplysninger:
Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsdekkende 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 (UE) Finnmark (etablert i juni 2003):
 Er en ideell og upolitisk organisasjon
 Medlem av organisasjonen UE Norge
 Har som formål å fremme entreprenørskap og kreativitet blant unge i Finnmark
 Tilbyr over 20 pedagogiske programmer/entreprenørskaps konsepter både på
grunnskole, videregående og høgskole/universitet
 Gir elever og studenter mulighet til å drive en bedrift gjennom et år gjennom
konsepter som Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift.
 Gjennomførte vel 5000 aktiviteter fordelt på elever, lærere og veiledere i 2018

Styreleder for UE Finnmark er Svein Tore Dørmænen
UE Finnmarks hovedsamarbeidspartnere i 2019:
- Finnmark fylkeskommune
- Sametinget
- Thon Hotels Finnmark
- SpareBank1 Nord Norge
- Scandic
- Eni – Vår Energi
Les mer om UE Finnmark HER

Ungdomsbedrift er
 En pedagogisk metode fra Ungt Entreprenørskap, for elever i videregående skole
 Ungdom starter, driver og avviker sin egen bedrift i løpet av et skoleår
 Virkelige produkter/tjenester, virkelige kunder og virkelige regnskap
 Mentor fra næringslivet
Ungdom skal selv:
 Utvikle sin egen forretningsidé
 Registrere bedriften i Enhetsregisteret, Brønnøysund
 Selge UB-andeler (skaffe risikokapital)
 Produsere en virkelig vare eller tjeneste
 Gjennomføre en markedsundersøkelse
Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier
Å drive ungdomsbedrift mer enn dobler sjansen for reell etablering senere i livet




Skrive forretningsplan, delårsrapport og årsberetning
Delta på messer, utstillinger og konkurranser

Les mer om Ungdomsbedrift HER

FM for Ungdomsbedrifter
I februar og mars arrangeres fylkesmesser over hele landet. Alle ungdomsbedrifter i fylket
blir invitert til å delta. Elevene kan delta i 17 ulike konkurranser, der den gjeveste er
Finnmarks beste Ungdomsbedrift.
I år deltar 172 elever og 36 ungdomsbedrifter. 12 av disse deltar i kategorien beste
ungdomsbedrift. Elevene kommer fra Alta, Båtsfjord, Hammerfest, Kirkenes, Karasjok,
Kautokeino, Nordkapp, Lakselv, Vadsø, og Vardø videregående skoler.
Les mer om FM for ungdomsbedrifter 2019

NM for Ungdomsbedrifter:
Ungdomsbedriftene som blir kåret til de beste i sine fylker, representerer fylket på NM for
Ungdomsbedrifter. Deltakelse på NM gir opplevelser for livet!
Les mer om NM for ungdomsbedrifter 2019

Kontakt:
Pernille Augedal, daglig leder / 926 54 779
Trine Hogseth, rådgiver / 975 47 721
Aileen Kvalnes, rådgiver / 917 32 170
Svein Tore Dørmænen, styreleder / 920 35 900
e-post: uefinnmark@ue.no nettside: www.ue.no
Kontorsted: Tollbugata 16 - Banken, 9800 Vadsø

Priseiere og samarbeidspartnere Fylkesmessa 2019:

Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier
Å drive ungdomsbedrift mer enn dobler sjansen for reell etablering senere i livet

Hovedsamarbeidspartnere:

Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier
Å drive ungdomsbedrift mer enn dobler sjansen for reell etablering senere i livet

