Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter 2014

Transfer UB fra Hadeland videregående skole ble kåret til beste Ungdomsbedrift i Oppland i 2013 og
representerte fylket på NM. Jubler her med fylkesordfører Gro Lundby under fjorårets fylkesmesse.
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12. og 13. mars konkurrerer ungdomsbedriftene i Oppland om gjeve NM-billetter. Det er
snart klart for årets fylkesmesse!
I disse dager legger elevene siste hånd på verket før de skal vise fram ungdomsbedriftene sine for
dommere og publikum. Det kommer til å syde av liv når 27 ungdomsbedrifter og 10 elevbedrifter
inntar Kulturhuset på Otta.
– Vi kan knapt vente! For oss er fylkesmessa for Ungdomsbedrifter høydepunktet i året. At vi i år
legger fylkesmessa til Norddalen er ingen tilfeldighet, sier Karin Rønning, daglig leder i Ungt
Entreprenørskap Oppland. - Det spirer i Norddalen og det jobbes knallbra med forankring av
entreprenørskap helt fra grunnskolen. Elevene som får med seg entreprenørskapstrening får en unik
erfaring som arbeids- og næringsliv i Oppland både ønsker og trenger. Det er disse ungdommene
som er morgendagens verdiskapere og som skal sikre utvikling og skape nye arbeidsplasser i fylket
vårt i fremtiden.
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I år har nesten 160 elever i ungdomsbedrifter fra videregående skoler i Oppland meldt seg på
fylkesmessa. Ungdomsbedriftene konkurrerer i 16 ulike kategorier, og nesten 40 personer fra
arbeids- og næringsliv skal juryere ungdomsbedriftene og blant annet velge ut de heldige vinnerne av
NM-billettene.
På fylkesmessa får ungdomsbedriftene mulighet å vise frem sin bedrift på stand, selge
produkter/tjenester og delta i en rekke konkurranser. Elevene har lagt ned masse tid og arbeid i
ungdomsbedriftene siden skolestart, og Fylkesmessa på Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Otta kulturhus den 12. og 13. mars er høydepunktet for de fleste.
Totalt var 7 606 elever med på ulike entreprenørskapsaktiviteter i regi av Ungt Entreprenørskap
Oppland i 2013. Det var 466 elever ved av 11 av fylkets videregående skoler som drev
Ungdomsbedrift.
Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket,
næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på
seg selv. Organisasjonen tilbyr et tyvetalls pedagogiske program – fra grunnskole til høyere
utdanning. Alle programmene er forankret i skolens læreplaner og gjennomføres i samarbeid med
arbeids- og næringsliv. Les mer om Ungt Entreprenørskap her. (http://www.ue.no/Oppland/Om-oss)
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