PRESSEMELDING
Fylkesmessa for ungdomsbedrifter. 14.3.13.

Træffhuset. Molde

Glade NM-deltager fra Møre og Romsdal i 2012.
Bedriftene er: Miljøretur UB. Romsdal vg skole, Butterfly UB. Sykkylven vg skule, Unique UB.
Ålesund vg skole og WRP UB. Volda vg skule

I disse dager jobbes det iherdig i ungdomsbedriftene over hele Møre og Romsdal. Det er
siste innspurt før fylkesmessa.
For de fleste elevene som driver ungdomsbedrift dette skoleåret, er fylkesmessa 14. mars
høydepunktet. Men for noen stopper det ikke der: De aller beste går videre til NM i april. Det
blir skarp konkurranse om de attraktive NM-billettene, og de unge gründerne står virkelig på
for å vise seg fram fra sine beste sider!
Lære ved å gjøre
– De unge fortjener mer læring gjennom praksis – og vi har god grunn til å tro at arbeid med
UEs programmer gjør elevene mer motiverte til å stå skoleløpet ut, sier Kirsten Aure, daglig
leder for Ungt Entreprenørskap i Møre og Romsdal. – Arbeid med ungdomsbedrift gir elevene
motivasjon, mestringsglede og verdifull læring. Vår målsetting er å bidra til at det blir en
kultur for entreprenørskap blant unge, og det trenger vi i Møre og Romsdal – nå og i
framtida!
Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor
trygge rammer. Gjennom et skoleår etablerer, driver og avvikler elevene ungdomsbedriften

med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Les mer om programmet
Ungdomsbedrift.
Med næringslivet som læringsarena
Ungdomsbedriftene konkurrerer i 14 ulike kategorier på fylkesmessa, og det er over 50
personer fra lokalt arbeids- og næringsliv som deltar som jurymedlemmer.
– Juryarbeidet består av veldig mye mer enn å kåre vinnere. Når kompetente og engasjerte
folk ser og gir anerkjennelse for arbeidet elevene har lagt ned, gir det stolthet. Det er mange
spennende og ambisiøse ungdomsbedrifter i år, og elevene har mye å være stolte av, sier
Aure.
Totalt var det over 7000 elev- og studentaktiviteter i regi av Ungt Entreprenørskap Møre og
Romsdal i 2012. Det var 500 elever ved 19 av fylkets 23 videregående skoler som drev
Ungdomsbedrift. Dette betyr at 16 prosent av et elevkull i fylket fikk dette tilbudet gjennom
sin skole.
Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal håper at media vil være med å sette
entreprenørskap blant unge på dagsorden. Praktisk informasjon og program om fylkesmessa
finnes her. Vi hjelper gjerne til med å formidle kontakt mellom media og ungdomsbedriftene.
Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med
skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet,
skaperglede og tro på seg selv.
Kontakt:
Kirsten Aure, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal.
mobil +47 977 33 156.
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