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UTSTILLING 
 

Velkommen til utstilling på Fylkesmesterskapet 2020. I dette dokumentet beskrives litt 

praktisk informasjon om dagen dere skal være med på og hva dere må ta stilling til i forhold 

til utstillingen. 

 

Les gjennom dokumentet og klikk deretter på lenken under for å fylle inn 

utstillerinformasjon. Fristen for utstillerinformasjonen er 20. desember 2019. 

 

https://uer.wufoo.com/forms/entreprenarskapsdagen-2020/ 

 

Arena 

Fylkesmesterskapet 2020 foregår i Forum Expo 0800 – 1630. 

https://stavanger-forum.no/spaces/hall-e#e 

 

Utstillingsoppsett 

Alle bedriftene får tildelt en bås med ca. 6 kvm gulvflate. Se bilde og grafisk fremstilling 

under. Merk at alle mål er ca-mål. Dere må ta høyde for at målene ikke stemmer helt. 

 

 
 

OBS!  

Alle veggene er sorte eller grå i farge og satt i rammer av grå aluminiumsstenger. Det er 

ingen tverrstag på toppen. Alle veggene montert 90 grader på hverandre. Alle veggene 

består av 2 plater a ca 1. m som er festet sammen med en aluminumsstang. 

https://uer.wufoo.com/forms/entreprenarskapsdagen-2020/
https://stavanger-forum.no/spaces/hall-e#e
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Dersom bedriften ikke trenger så stor plass og heller ønsker seg en enkel vegg i bakkant kan dere gi 

oss beskjed om dette i skjemaet for utstillerinformasjon. Vi har begrenset med slike båser da 

de er posisjonert i begynnelsen/enden av utstillingsrekkene. Gulvareal ca 4 kvm. Se bilde og 

grafisk fremstilling under. 

 

 
 

 

 

 

Dekorering av stand 

Veggene er sorte eller grå i farge og montert 90 grader på hverandre. De står i rammer av 

grå aluminiums-stenger. Det er ingen tverrstang på toppen.  

 

FESTEMIDLER 

Dere kan ikke benytte festemidler av en sånn karakter at de ødelegger platene. 

Dere kan ikke stifte, lime eller bore fast noe i veggene som ødelegger platene. 

Ting som skal festes må festes med dobbeltsidig tape som ikke river med seg malingen på 

platene. Borrelåsteip, «lærertyggi» og vanlig teip er lov. Dessverre er pakketeip og gaffateip 

ikke lov da disse er for sterke og drar med seg malingen på veggplatene.  

Alternativt kan dere klemme fast plakater/ting/tepper fra aluminiumslisten på toppen av 

platene. 

Dersom platene ødelegges må bedriften erstatte disse. 

 

LURE TING Å TA MED SEG 

 Saks 

 Hyssing/tau/tråd 

 Tusjer 

 Fordeler til strømstikk om dere har betalt for strøm 

 Evt. målebånd 

 Evt. tang 

 Evt. skrujern 
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LEVENDE LYS 

På grunn av brannfare er det ikke lov med levende lys på utstillingen. Bruk led-lys. 

 

STRØM 

Tilgang til strøm koster 450 kroner og bestilles gjennom å Vippse til 125112, innen 1. februar.  
NB! Merk innbetalingen med UB-navn. Innbetalt strøm betales ikke tilbake.  

Til orientering er dette en egenandel. Den reelle prisen for tilgang til strøm er betraktelig høyere. 

 

Vi gjør oppmerksom på at strømmen leveres som ett strømpunkt med 10A-kurs. Dette tåler 

ikke veldig mye belastning. Dersom UB'en må ha større kapasitet må de selv bekoste dette 

iht Stavanger Forums priser for det. Ta kontakt med Stavanger forum for eksakte priser og 

bestilling.  

Møbler 

Alle utstillingen kan etter planen hente seg et konferansebord i utstillingshallen 

kostnadsfritt. Dette bordet har følgende mål: 140*45cm. (NB! Her kan det bli endringer) 

Dersom dere ønsker flere møbler til utstillingen (eks ståbord) kan dere ha dette med selv 

eller dere kan leie direkte hos Stavanger forum iht prisene oppgitt der. Stavanger forum 

fakturerer den enkelte bedrift for dette. Ta kontakt med Stavanger forum for eksakte priser 

og bestilling. 

Innsjekk 

Alle bedriftene må sjekke inn ved ankomst. Dette skjer like innenfor inngangen. Da får dere 

tildelt deltakerkort og henvisning til utstillingen.  

Salg av mat på Fylkesmesterskapet  

Fordi det foreligger en cateringavtale på lokalene, gjelder følgende regler for salg av 

mat/drikke på Fylkesmesterskapet:  

 

 Dere kan ikke selge mat som er ment å spise der og da, og som kommer i konflikt 

med cateringavtalen som Stavanger Forum har med cateringselskapet som har 

slike messer som sitt inntektsgrunnlag. Dere har ikke lov å konkurrere om 

næringsgrunnlaget til cateringselskapet.  

 Dere kan gi bort smaksprøver av det dere tilbyr enten det er drikke eller mat. 

Smaksprøver er smaksprøver, ikke et helt måltid.  

 Dere kan selge mat som er ment å ta med seg hjem; Vakuumpakket, forseglet, 

gavepakket osv.  
 Dere kan ikke selge mat dersom det ikke er en del av bedriftens forretningsidé.  

 

Lunsj 

Alle deltakerne blir tilbudt lunsj denne dagen. Ved utfylling av utstillerinformasjon må daglig 

leder i den enkelte ungdomsbedrift oppgi eventuelle allergier/intoleranser eller andre 

hensyn vi må ta knyttet til mat. 
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Rigging av utstilling 

Dørene til utstillingen åpner klokken 0800. Alle må være ferdig med rigging til klokken 

1045.   
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Konkurranser 

 

På fylkesmessen kan dere delta i konkurranser om dere vil. 

Påmelding til konkurransene skjer i 2 steg: 
 

1. Påmelding til konkurranser innen 20. desember.  

Dette gjøres av daglig leder i samme dokument som man skriver inn 

utstillerinformasjon: https://uer.wufoo.com/forms/entreprenarskapsdagen-2020/ 

 

2. Innlevering av bidrag i de påmeldte konkurransene innen 1. februar.  

 

NB!  

Dette betyr at vi ikke tar imot påmeldinger etter påmeldingsfristen, ei heller bidrag i 

konkurranser ungdomsbedriften dere ikke var påmeldt i.  

 

På fylkesmesterskapet 2020 kan dere delta i følgende konkurranser: 
 

1. Beste markedsføring 

2. Beste reklamefilm – NY! 

3. Beste kundeopplevelse på nett 

4. Beste forretningsplan  

5. Størst verdiskapingspotensial  

6. Beste samarbeid med næringslivet 

---------------- 

7. Beste utstilling 

8. Beste kundeopplevelse på utstilling  

9. Beste tjeneste – NY! 

10. Beste sosiale entreprenør  

11. Beste regnskap i samarbeid med Spleiselaget 

12. Gastronomiprisen 

13. Bærekraftprisen 

14. Beste yrkesfaglige ungdomsbedrift 

15. Innovasjonsprisen 

16. Beste ungdomsbedrift  
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Beste IA-bedrift 

De bedriftene som har gjennomført og bestått sertifiseringen i Inkluderende Arbeidsliv deltar 

automatisk i konkurransen Beste IA-bedrift. 

 

Forhåndsavgjorte konkurranser vs. messekonkurranser 

Konkurransene 1 til og med 6 + Beste IA-bedrift blir avgjort før fylkesmessen, basert på 

innsendte bidrag. Premiene deles ut på fylkesmessen. 

 

Konkurransene 7 til og med 16 blir avgjort på fylkesmesterskapet og innebærer ofte, men 

ikke alltid, et besøk av juryen på utstillingen. Noen juryer vil, alt etter antall deltakere, på 

forhånd velge seg ut aktuelle kandidater de besøker.  

 

Påmelding til konkurransene på Fylkesmesterskapet 2020 er åpen for alle 

ungdomsbedrifter som er godkjent registrert i Brønnøysundregistrene og har status 

«Godkjent» på www.ue.no innen påmeldingsfristen. Dersom dere ikke har status godkjent, 

og vil delta i konkurranser, ta kontakt så finner vi ut hvordan vi kan få dere godkjent. 

 

Krav til bidrag 

Alle konkurransebidragene MÅ leveres digitalt i hver sin pdf-fil til hver sin konkurranse. 

Dersom dere skal levere en videopitch, må denne lenkes opp i et pdf-dokument som 

navngis til rett konkurranse. 

 

Les nøye gjennom konkurransereglene for hver konkurransekategori før påmelding og 

innsending. På alle konkurransekategoriene står det nøyaktig hva som kreves av innsendte 

bidrag. 

 

Konkurransebidragene leveres i pdf-format, samlet i 1 epost til jan.erik@ue.no.  

 

VIKTIG: Alle filene som leveres skal navngis på følgende måte: 

 

Konkurransekategori_ub-navn_skole 

 

Eks: Besteforretningsplan_DenBesteUB_Vardafjell.pdf 

 

Totalt oversikt over hva som skal sendes inn i hver enkelt konkurranse finner dere sist i 

dokumentet. 

 

 

http://www.ue.no/
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Informasjon om NM-deltakelse 

På fylkesmesterskapet vil det bli kåret 4 bedrifter som skal reise til NM for UB 2020 på  

Lillestrøm 7. – 8. mai 2020 for å representere Rogaland. Disse plukkes ut gjennom 

deltakelse i følgende konkurranser: 

 

1. Vinner av Beste Ungdomsbedrift 

2. Vinner av Beste yrkesfaglige bedrift 

3. Vinner av Innovasjonsprisen 

4. «Wild card» 

 

Antall deltakere på NM 

Bedriftene som representerer Rogaland under NM kan kun delta med 5 deltakere + 1 lærer, 

uansett hvor mange medlemmer bedriften har. Dersom bedriften har flere enn 5 

medlemmer og ønsker å delta med alle, må bedriften selv bekoste reise og opphold for 

personer ut over 5 stykker. 

Ekstrapersonene vil måtte stå på venteliste for hotellrom på NM. Vi kan ikke garantere at 

disse får delta. 

 

Deltakelse på NM for UB er gratis for ungdomsbedriften inkludert reise, måltider knyttet til 

arrangementet og opphold fra flyplass, t-r.  

 

Deltakere på NM forventes å delta på Beste utstilling iht reglene for «NM for UB». Disse kan 

være vesentlig annerledes enn Fylkesmesterskapet. I tillegg deltar bedriften i konkurranser 

som Ungt Entreprenørskap Rogaland fastsetter. Kriteriene for disse konkurransene kan 

være annerledes enn fylkesmesterskapet. 

 

Det er kun vinner av Beste ungdomsbedrift på fylkesmesterskapet som kan delta i 

konkurransen Beste ungdomsbedrift på NM. 
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Konkurranser, kriterier og  

krav til innsendte bidrag 

 

 

 

Konkurranser som avgjøres i forkant av fylkesmesterskapet 1-6 + IA 
 

1. Beste markedsføring 

1, 2. og 3. plass premieres 

 

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:  

• Virkemidlene som bedriften har benyttet og bedriftens begrunnelse for valg av 

virkemidlene*.  

• Virkemidlene fremstår med en felles visuell identitet (bruk av logo, farger, bilder, 

illustrasjoner). 

• Hvordan bedriften har gjennomført markedsføringen av bedriften.  

• I hvilken grad markedsføringen gjør målgruppen(e) interessert i produktet/bedriften.  

• Samarbeid med relevante aktører i prosessen.  

 

(*Eksempler på virkemidler i markedsføringen kan være: brosjyre/flygeblad, sosiale medier, 

nettside, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, 

kampanje, profilering på messer, reklame etc. Det er ikke meningen at ungdomsbedriften 

skal ha benyttet alle disse virkemidlene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har 

valgt og hvorfor.)  

 

Det er viktig at ungdomsbedriften får frem den totale markedsføringsaktiviteten i bedriften.  

Bedriften må sende inn en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder:  

 Navn på konkurransen «Beste markedsføring».  

 Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram. 

 Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.  

 Informasjon om punktene/kriteriene over. 

 Legg inn dokumentasjon på markedsføringsaktivitetene som er gjennomført. 

Dokumentasjon kan være bilder, oppslag i media, linker etc.  

 PDF-filen leveres navngitt med konkurransenavn, skolenavn og navn på 

ungdomsbedrift, f.eks «bestemarkedsføring_skole_DuoslicerUB» 

 

 

2. Beste reklamefilm: 

Det deles ut en fagpris og en publikumspris  

 

Reklamefilmen skal utformes for å markedsføre eget produkt/tjeneste eller 

ungdomsbedriften.  

 

Fagjuryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier: 

 

 I hvilken grad reklamefilmen er en interessevekker 

 I hvilken grad reklamefilmen formidler et budskap og kan bidra til «salg» 

 Det generelle inntrykket av reklamefilmen 
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 Originalitet   

 

NB! Reklamefilmen må ikke vare lengre enn 1 minutt. 

 

 

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:  

 

 Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram  

 Navn på konkurransen: «Beste reklamefilm» 

 Informasjon om punktene over 

 Informasjon om hvordan dere har brukt reklamefilmen for å markedsføre/profilere 

bedriften 

 URL-link til reklamefilmen  

 Informasjon om arbeidsprosessen i ungdomsbedriften (f.eks. hvem i bedriften gjorde 

hva) 

 Hvis dere har brukt eksterne krefter i utviklingen av reklamefilmen, må dere gjøre 

rede for hvem (hvilke bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har 

samarbeidet 

 Kontaktperson i ungdomsbedriften med telefon og e-post 

 PDF-filen leveres navngitt med konkurransenavn, skolenavn og navn på 

ungdomsbedrift, f.eks «bestereklamefilm_skole_DuoslicerUB» 

 

 

3. Beste kundeopplevelse på nett 

1, 2. og 3. plass premieres  

 

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:  

 

 Kommunikasjon: Løsningen profilerer bedriften og dens produkter (varer eller 

tjenester) til målgruppen på en god måte. Informasjonen er relevant for målgruppen. 

Det er enkelt å finne siden på nett.  

 Brukervennlighet: Løsningen er ryddig og oversiktlig, og er enkel å navigere i. 

Nettsiden skaper et ønske hos målgruppen om flere besøk.  

 Teknisk: Funksjonaliteten forbedrer brukeropplevelsen. Dersom løsningen inneholder 

nettbutikk er sikkerhet ved betaling og betalingsalternativ ivaretatt.  

 

Bedriften må i forkant sende inn en kort digital beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format 

som inneholder informasjon om:  

 Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram 

 Navn på konkurransen «Beste kundeopplevelse på nett» 

 Informasjon om punktene/kriteriene) over 

 Informasjon om hvem som er målgruppen(e) for bedriften/produktet 

 UBens web-adressen (URL). 

 Arbeidsprosessen i bedriften (f.eks. hvem i UBen gjorde hva). 

 Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle websiden, må dere gjøre rede for 

hvem (hvilke bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet. 

 Kontaktperson i UBen med telefon og e-post slik at juryen har mulighet til å 

ringe/sende epost for få svar på eventuelle spørsmål.  
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 PDF-filen leveres navngitt med konkurransenavn, skolenavn og navn på 

ungdomsbedrift, f.eks «bestekundeopplevelsepånett_skole_DuoslicerUB» 

 

 

4. Beste forretningsplan 

1, 2. og 3. plass premieres  

 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av forretningsplanen. Det bør være en klar 

sammenheng mellom bedriftens markedspotensial, målsetninger og de økonomiske 

prognosene. Planen skal være kortfattet, enkel og korrekt.  

 

Følgende krav stilles til innholdet:  

 Forretningsidé og mål 

 Organisering av bedriften  

 Økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall 

 Marked og markedsplan 

 Framdriftsplan 

 Bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt 

 

Bedriften må i forkant sende forretningsplanen i PDF-format (maks 12 A4-sider) som 

inneholder: 

 Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram 

 Navn på konkurransen «Beste forretningsplan» 

 Informasjon om punktene/kriteriene over 

 Kontaktperson i UBen med telefon og e-post slik at juryen har mulighet til å 

ringe/sende epost for få svar på eventuelle spørsmål.  

 PDF-filen leveres navngitt med konkurransenavn, skolenavn og navn på 

ungdomsbedrift, f.eks «besteforretningsplan_skole_DuoslicerUB» 

 

 

5. Størst verdiskapingspotensial  

1, 2. og 3. plass premieres 

 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften, med høy fokus på 

forretningsmodellen.  Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:  

 

 Hvem er kunden, og hvilken verdi skaper varen/tjenesten for kunden?  

 Hva finnes av tilsvarende varer/tjenester på markedet og hvordan skiller 

ungdomsbedriftens vare/tjeneste seg ut?  

 Er betalingsvillighet for varen eller tjenesten sannsynliggjort?  

 Er mulige partnere i verdikjeden som leverandører og distributører identifisert og 

kriterier for å velge dem etablert?  

 Er risikoaspektene identifisert og håndterbare?  

 Viser ledelsen nødvendig handlekraft og pågangsmot?  

 Fremtidsutsikter:  

o Hvilke planer har ungdomsbedriften lagt for ekspansjon? (eks. nye 

geografiske markeder, nye kundesegmenter, nye varer/tjenester)  

o Er forretningsmodellen skalerbar? (dvs. stiger inntektene relativt sett raskere 

enn de faste kostnadene ved økt volum?) 
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Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 4 A4 sider) i PDF-format eller videopitch 

(maks 3 minutter) som inneholder:  

 Navn på konkurransen «Størst verdiskapingspotensial».  

 Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram. 

 Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften. 

 Kort beskrivelse av forretningsideen og informasjon om kriteriene over.  

 Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.  

 PDF-filen leveres navngitt med konkurransenavn, skolenavn og navn på 

ungdomsbedrift, f.eks «verdiskapingspotensial_skole_DuoslicerUB» 

 

 

 

6. Beste samarbeid med næringslivet  

1, 2. og 3. plass premieres 

 

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:  

 Ungdomsbedriften har valgt mentor og andre samarbeidspartnere ut fra 

ungdomsbedriftens behov for å få tilført kompetanse, hjelp og nettverk.  

 Ungdomsbedriften har hatt samarbeid med mentor og andre samarbeidspartnere 

gjennom skoleåret.  

 Elevene kan reflektere over verdien av samarbeidet med mentor og 

samarbeidspartnere.  

 

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format eller videopitch 

(maks 3 minutter) som inneholder:  

 Navn på konkurransen «Beste samarbeid med næringslivet».  

 Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.  

 Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.  

 Informasjon om punktene/kriteriene over 

 PDF-filen leveres navngitt med konkurransenavn, skolenavn og navn på 

ungdomsbedrift, f.eks «bestesamarbeid_skole_DuoslicerUB» 

 

Beste IA-bedrift  

Det deles ut 2 priser for nordfylket og 2 priser for sørfylket. 

Alle bedrifter som er sertifisert IA-bedrift deltar automatisk i denne konkurransen 

 

Hensikten med IA- prisen er å øke forståelsen for at arbeidsplassen er hovedarena for 

Inkluderende Arbeidsliv, og hva dette betyr for arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunn. 

 

Videre skal prisen stimulere ungdomsbedrifter til å forstå betydningen av et godt 

arbeidsmiljø. 

 

Det legges vekt på at prisvinner har oppnådd gode resultater på en eller flere av følgende 

punkter: 

 

 Lavt fravær, eller klart å redusere fraværet i egen ungdomsbedrift. 

 Aktivt arbeid for å inkludere alle ansatte i ungdomsbedriften.  

 Godt eierskap til IA- tanken. 
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 Kan fremstå som ”IA- fyrtårn”. 

 

Vurderingskriterier:  

 

 Sertifisering av bedriften i samarbeid med NAV. 

 Mål og Handlingsplan - gjennomføringen av punktene i planen og innholdet i planen 

som dere har sendt inn til kursholder. 

 

Bedriftene som har deltatt på IA-kurs har fått egne frister for innsending av handlingsplaner. 

 

 

Konkurranser som avgjøres på fylkesmesterskapet 7-16 
 

 

7. Beste utstilling 

1, 2 og 3 plass premieres 

 

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier: 

 

 Estetisk uttrykk: utforming og kobling til bedriftens virksomhet 

 Originalitet og hvordan utstillingen fanger interesse  

 

 

Juryen gjennomfører observasjon og i noen tilfeller intervju på utstillingen.  

 

Bedriften må sende inn en beskrivelse av og tanken bak utstillingskonsept i PDF-format i 

forkant av fylkesmessen. Bruk gjerne bilder eller tegninger.  

 

Dersom ungdomsbedriften har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen, 

skal bedriften orientere juryen om dette.  

 

 

 Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram 

 Navn på konkurransen: «Beste tjeneste» 

 Beskrivelse av tjenesten og informasjon om punktene over 

 Kontaktperson i ungdomsbedriften med telefon og e-post 

 PDF-filen/videopitchen leveres navngitt med konkurransenavn, skolenavn og 

navn på ungdomsbedrift, f.eks «besteutstilling_skole_DuoslicerUB» 

 

 

8. Beste kundeopplevelse på utstilling 

1, 2. og 3. plass premieres 

 

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier: 

 Det er enkelt å komme i kontakt med selgerne 

 Selgerne har god produktkunnskap 

 Selgerne er lyttende til kundens behov 

 Selgerne er positive og høflige  

 Selgerne er serviceinnstilte og behandler alle besøkende som potensielle kunder 
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Juryen gjennomfører besøk på utstilling. 

 

 

9. Beste tjeneste 

1, 2 og 3 plass premieres 

 

I denne konkurransen vurderes forretningsidéer som er tjenestebasert og som faktisk er 

gjennomført. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende punkter: 

 

 Planlegging, innhold og evt dokumentasjon av tjenesten 

 Beskrivelse av markedsføring og tilbud av tjenesten  

 Gjennomføringsevne av tjenesteyting og tilbud av tjeneste. I hvilken grad er tjenesten 

tilbudt/gjennomført. 

 Tilbakemelding fra brukere (Eksempelvis: brukerundersøkelse, evaluering av 

tjeneste, kundetilfredshet) 

 

 

Bedriften må sende inn dokumentasjon som PDF-format i forkant av fylkesmessen. 

Juryen i «Beste tjeneste» vil ved behov komme rundt og intervjue utvalgte ungdomsbedrifter 

på fylkesmessen. 

 

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 4 A4 sider) i PDF-format eller videopitch 

(maks 3 minutter) som inneholder:  

 

 Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram 

 Navn på konkurransen: «Beste tjeneste» 

 Beskrivelse av tjenesten og informasjon om punktene over 

 Kontaktperson i ungdomsbedriften med telefon og e-post 

PDF-filen/videopitchen leveres navngitt med konkurransenavn, skolenavn og navn på 

ungdomsbedrift, f.eks «bestetjeneste_skole_DuoslicerUB» 

 

 

10. Beste sosiale entreprenør 

Antall premier avgjøres etter antall deltakere 

 

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse en klart definert utfordring i samfunnet 

gjennom sin ungdomsbedrift.  

 

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:  

• Har bedriften et bestemt samfunnsproblem som de ønsker å løse?  

• Har bedriften en nyskapende løsning?  

• Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til samfunnsmessig 

endring og fremtidig økonomisk overskudd? 

• Viser elevene i bedriften entusiasme for sitt arbeid?  

 

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF som inneholder:  

 Navn på konkurransen «Beste sosiale entreprenør».  

 Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram. 

 Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.  
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 Informasjon om punktene/kriteriene over.  

 PDF-filen leveres navngitt med konkurransenavn, skolenavn og navn på 

ungdomsbedrift, f.eks «bestesosiale_skole_DuoslicerUB» 

 

 

Juryen gjennomfører intervju på utstilling. 

 

 

11. Beste regnskap - i samarbeid med Spleiselaget 

1, 2. og 3. plass premieres 

 

NB! Juryen vil besøke utvalgte bedrifter på Fylkesmesterskapet 

 

Vurderingene av ungdomsbedriftens regnskap bygger på finansregnskapet til bedriften og 

særlig framheves følgende kriterier: 

 Bilagshåndtering: Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter?  

 Oversiktlig: Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet 

på en ordentlig måte?  

 Kasse- og kontantregistrering: Er det et godt system for registrering av kontantsalg og 

god orden med inn/uttak av kasse?  

 Sluttregnskap: Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse 

 

Ungdomsbedriften må i forkant av messa sende inn en beskrivelse (maks 5 A4 sider) som 

inneholder informasjon om:  

 Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram 

 Navn på konkurransen «Beste regnskap i samarbeid Spleiselaget» 

 Informasjon om forretningsideen, samt en kort beskrivelse av driften 

 Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse. Malen under viser 

hvilke opplysninger regnskapsoppstillingen minimum må inneholde. Oppstillingen 

kan være mer detaljert dersom driften krever det 

 Informasjon om hva dere har lært av å føre regnskap med utgangspunkt i kriteriene 

(bilagshåndtering, oversiktlig, kasse- og kontantregistrering og sluttregnskap) 

 Informasjon om hvilket system som er benyttet for regnskapsførselen (Excel-arket i 

UB-løypa, Visma eAccounting eller annet regnskapssystem)  

 Kontaktperson i UBen med telefon og e-post 

 PDF-filen leveres navngitt med konkurransenavn, skolenavn og navn på 

ungdomsbedrift, f.eks «besteregnskap_skole_DuoslicerUB» 

 

I tillegg må bedriften ha med seg på messen:  

 

 Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse.  

 Alle bilag og regnskap/bokføring med alle transaksjoner, sammen med 

avstemminger av bank og kasse mv.  

 

Alt som tas med på messa må kunne leses av juryen uten tilgang til spesielle programmer. 

Bidrag kan tas med som f.eks på papir (perm) eller datafil på (pdf).  

 

Beskrivelsen, regnskap m/bilag og intervju danner hovedgrunnlaget i juryens vurdering.  

 

Regnskapsoppstillingen må minimum inneholde følgende: 
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Resultat Dato Balanse Dato Dato 

Driftsinntekter     

-driftskostnader  Eiendeler:   

=driftsresultat  Anleggsmidler   

+finansinntekter  Kontanter og 

bankinnskudd 

  

=årsoverskudd  Varelager   

  Sum omløpsmidler   

     

  Gjeld og kapital   

  Innskutt egenkapital   

  Opptjent egenkapital   

  Kortsiktig gjeld   

  Langsiktig gjeld   

  Sum gjeld og 

egenkapital 

  

     

 

 

12. Gastronomiprisen 

Antall premier avgjøres etter antall deltakere 

 

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier: 

  

 Hvorvidt det er det behov for produktet i markedet 

 Hvorvidt produktet er nyskapende 

 I hvilken grad det er benyttet lokale råvarer 

 Vurdering av produktkvalitet, råvarekombinasjon og grad av økologisk tilvirkning 

 Vurdering av smak, utseende og lukt 

 Vurdering av design på pakning/emballasje 

 

Bedriften skal digitalt sende inn en kort digital beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format 

som inneholder informasjon om: 

 Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram 

 Navn på konkurransen «Gastronomiprisen» 

 Kort beskrivelse av produktet og punktene/kriteriene over 

 Beskriv gjerne produktet med skisse eller bilde 

 Kontaktperson i UBen med telefon og e-post. 

 PDF-filen leveres navngitt med konkurransenavn, skolenavn og navn på 

ungdomsbedrift, f.eks «Gastronomiprisen_skole_DuoslicerUB» 

 

Juryen gjennomfører intervju på utstilling. Bedriften må være klar med smaksprøver. 
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13. Bærekraftprisen 

Bærekraftprisen tildeles en ungdomsbedrift der selve forretningsideen er å løse en eller 

flere bærekraftutfordringer. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering ut fra både innsendt 

beskrivelse og intervju på stand, basert på følgende kriterier: 

 

 Løser varen eller tjenesten et bærekraftproblem? 

 Hvilket behov er det i markedet for produktet? 

 Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har bedriften gjort? 

 Hvordan er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer/tjenester i samme 

marked? 

 I hvilken grad / hvordan forener bedriften lønnsomhet og bærekraft? 

 Hvilke av FNs bærekraftmål har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til 

bedriftens forretningsidé? 

 

Bedriften må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format eller 

videopitch (maks 3 minutter) som inneholder:  

 

 Navnet på konkurransen: «Bærekraftprisen». 

 Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.  

 Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.  

 Kort beskrivelse av forretningsideen. 

 Informasjon om kriteriene over 

 PDF-filen leveres navngitt med konkurransenavn, skolenavn og navn på 

ungdomsbedrift, f.eks «bærekraft_skole_DuoslicerUB» 

 

Juryen gjennomfører intervju på stand.  

 

14. Beste yrkesfaglige bedrift  

Vinner representerer Rogaland under NM for UB 

 

Det er kun ungdomsbedrifter fra de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som kan delta i 

denne konkurransen.  

 

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier: 

 

• Kvaliteten på varen/tjenesten  

• Elevene formidler yrkesstolthet og engasjement for eget fag   

  

Bedriften skal i forkant digitalt sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format 

som inneholder informasjon om: 

 Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram 

 Navn på konkurransen «Beste yrkesfaglige bedrift» 

 Punktene/kriteriene over 

 Legg gjerne med skisse eller bilde av varen/tjenesten 

 Kontaktperson i UB’en med telefon og e-post. 

 PDF-filen leveres navngitt med konkurransenavn, skolenavn og navn på 

ungdomsbedrift, f.eks «besteyrkesfaglig_skole_DuoslicerUB» 
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Juryen gjennomfører intervju på utstilling. 

 

 

15. Innovasjonsprisen 

Vinner representerer Rogaland under NM for UB 

 

I denne konkurransen blir innovative produkter (varer og tjenester) belønnet. Det kan være 

produktet/tjenesten i seg selv eller hvordan produktet/tjenesten fremstår.   

 

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier: 

 Innovasjonsgrad/nyskapende konsept 

 Sammenheng funksjonalitet og design 

 Samarbeid med relevante aktører i prosessen fra idé til design 

 Produktet/tjenesten er egnet for kommersialisering 

 Produktet/tjenesten tilbyr en løsning av reelle utfordringer 

 

MERKNAD 1: 

 Importere produkter kvalifiserer ikke i denne konkurransen.  

 

MERKNAD 2: 

 I denne konkurransen er prosessen viktigere enn sluttproduktet. En ungdomsbedrift 

kan derfor vinne konkurransen selv om de ikke kommer i mål med en 

prototype/produkt, men i stedet kan vise til en skikkelig god prosess. 

 

 

Bedriften skal i forkant digitalt sende inn en kort digital beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-

format som inneholder informasjon om: 

 Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram 

 Navn på konkurransen «Innovasjonsprisen» 

 Kort beskrivelse av produktet og punktene/kriteriene over 

 Beskriv gjerne produktet med skisse eller bilde 

 Kontaktperson i UBen med telefon og e-post 

 PDF-filen leveres navngitt med konkurransenavn, skolenavn og navn på 

ungdomsbedrift, f.eks «innovasjonsprisen_skole_DuoslicerUB» 

 

Juryen gjennomfører intervju på utstilling. 

 

16. Beste ungdomsbedrift 

Vinner representerer Rogaland under NM for UB 

 

Juryen møter bedriften på 4 «arenaer»: 

Arena nr. 1: delårsrapport/forretningsplan/forretningsmodell (alle) 

Arena nr. 2: Scenepresentasjon (alle) 

Arena nr. 3: Salgssamtale (for utvalgte UB’er) 

Arena nr. 4: Panelintervju (for utvalgte UB’er ) 

 

Vurderingskriterier  

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. Juryen vurderer 

ungdomsbedriften på bakgrunn av fem vurderingskriterier (se under). Vurderingskriteriene 
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vektes likt. Etter at juryen har «møtt» ungdomsbedriften på de fire arenaene, skal juryen ha 

fått informasjon som dekker alle fem vurderingskriterier. 

 

Verdiskaping (vektes 20%)  

 Elevene kan reflektere over hvordan ungdomsbedriften bidrar til verdiskaping i en 

sosial, kulturell og/eller økonomisk sammenheng. 

 Elevene kan vurdere om det er et behov i markedet for deres produkt. 

 Elevene har god oversikt over regnskapet i ungdomsbedriften og har forståelse av 

hvordan ungdomsbedriften kan bli lønnsom. 

 Elevene har forståelse for hvordan ungdomsbedriften kan bidra til bærekraftig 

utvikling. 

 

Erfaringslæring (vektes 20%)  

 Elevene viser kunnskap om og forståelse for hvordan en ungdomsbedrift fungerer.  

 Elevene kan reflektere over egne erfaringer og vise hva de har lært. 

 Elevene kan ta stilling til etiske problemstillinger i arbeidet med Ungdomsbedrift.  

 

Kreativitet og innovasjon (vektes 20%)  

 Elevene har kunnskap om kreativitets- og innovasjonsprosesser i arbeidet med 

Ungdomsbedrift.  

 Elevene kan kommunisere med ulike virkemidler hva som er innovativt/nyskapende 

ved deres produkt, bedrift, forretningsmodell, markedsføring etc. 

 Elevene kan forklare hva som gjør at ungdomsbedriften skiller seg ut i markedet.  

 

Samarbeid (vektes 20%)  

 Elevene har erfaring med å jobbe i et team og bevissthet om hvordan 

medarbeidernes kompetanse, motivasjon og innsats påvirker ungdomsbedriftens 

resultater.  

 Elevene utviser stolthet og engasjement for egen ungdomsbedrift.  

 Elevene har erfaring med å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv, og kan 

trekke inn nettverk (eks. fagpersoner, mentorer) for å løse oppgaver i 

ungdomsbedriften.  

 

Tverrfaglig arbeid (vektes 20%)  

 Elevene har erfaring med å benytte kunnskap fra flere fagområder. 

 Elevene kan reflektere over verdien av ulik fagkunnskap gjennom arbeidet med 

ungdomsbedrift. 

 

Formelle krav 

Alle konkurransedeltagerne må være under 21 år (dvs. må ikke fylle 21 år før 31. juli 2020).  
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Ungdomsbedriften må sende inn delårsrapport/forretningsplan/forretningsmodell (PDF-

format) i forkant av Fylkesmesterskapet. Delårsrapport/forretningsplan/forretningsmodell 

skal ikke overstige 12 A4 sider (inkludert forside, bakside og vedlegg).  

Delårsrapport/forretningsplan/forretningsmodell skal inneholde: 

 Forside: ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, 

navn på mentor og mentors arbeidsplass.  

 Oppsummering på første side. 

 Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse. 

 Øvrig innhold. 

 PDF-filen leveres navngitt med konkurransenavn, skolenavn og navn på 

ungdomsbedrift, f.eks «besteungdomsbedrift_skole_DuoslicerUB» 

 

Regnskapsoppstillingen skal inneholde følgende:  

Resultat Beløp Balanse Beløp 

  

Driftsinntekter 
      

- 

driftskostnader 
  Eiendeler:   

= Driftsresultat   Anleggsmidler   

+ 

finansinntekter 
  

Kontanter og 

bankinnskudd 
  

= 

Årsoverskudd 
  Varelager   

    Sum omløpsmidler   

        

    Gjeld og egenkapital:   

    Innskutt egenkapital   

    Opptjent egenkapital   

    Kortsiktig gjeld   

    Langsiktig gjeld   

    
Sum gjeld og 

egenkapital 
  

 

Scenepresentasjonen foregår foran publikum. Presentasjonen varer i maksimalt 4 minutter.  

Til scenepresentasjonen må ungdomsbedriften må sende inn presentasjonsmateriale 

(powerpoint, prezi, lydfil, filmfil etc.) innen 2. mars 2020 til jan.erik@ue.no.   

 

«Salgssamtalen» foregår på utstillingen mens «Panelintervjuet» foregår i et avgrenset rom 

uten lærer eller mentor tilstede.  

mailto:jan.erik@ue.no


 

 

Side 21 av 22 

Oversikt over krav til innsendte bidrag 

 

Konkurransekategori Bidragstype Påmeldingsfrist Tidsfrist for 

innlevering av 

bidrag 

Beste kundeopplevelse 

på nett 

 

Digital innsending: En kort 

beskrivelse (maks 2 A4 sider) i 

PDF-format iht kriteriene 

20. desember 

2019 

1.februar 2020 

Beste reklamefilm Digital innsending: En kort 

beskrivelse (maks 2 A4 sider) i 

PDF-format som inneholder lenke 

til filmen og iht kriteriene 

20. desember 

2019 

1.februar 2020 

Beste forretningsplan Digital innsending: 

Forretningsplanen i pdf-format 

(maks 12 A4-sider) iht kriteriene. 

20. desember 

2019 

1. februar 2020 

Beste tjeneste Digital innsending: En kort 

beskrivelse (maks 4 A4 sider) i 

PDF-format eller videopitch (maks 

3 minutter) iht kriteriene. 

20. desember 

2019 

1. februar 2020 

Beste Markedsføring Digital innsending: En beskrivelse 

(maks 5 A4 sider) i PDF-format iht 

kriteriene. 

20. desember 

2019 

1. februar 2020 

IA – bedrift Egen innleveringsfrist iht.  IA-

kursene 

x x 

Største 

verdiskapingspotensial  

Digital innsending: En kort 

beskrivelse (maks 4 A4 sider) i 

PDF-format eller videopitch (maks 

3 minutter) iht kriteriene. 

20. desember 

2019 

1. februar 2020 

Beste regnskap – i 

samarbeid med 

Spleiselaget 

Digital innsending: En beskrivelse 

(maks 5 A4 sider) i PDF-format iht 

kriteriene. 

20. desember 

2019 

1. februar 2020 

Beste sosiale 

entreprenør  

Digital innsending: En kort 

beskrivelse (maks 2 A4 sider) i 

PDF-format iht kriteriene. 

20. desember 

2019 

1. februar 2020 

Beste samarbeid med 

næringslivet 

Digital innsending: En kort 

beskrivelse (maks 4 A4 sider) i 

PDF-format eller videopitch (maks 

3 minutter) iht kriteriene. 

20. desember 

2019 

1. februar 2020 

Beste utstilling  Digital innsending: En beskrivelse i 

PDF-format iht kriteriene 

20. desember 

2019 

1. februar 2020 

Beste kundeopplevelse 

på utstilling 

Ingen innsending. Konkurransen 

avgjøres på messen. Påmelding 

skjer når dere skriver inn 

utstillingsinformasjon. 

20. desember 

2019 

 

Bærekraftprisen Digital innsending: En kort 

beskrivelse (maks 2 A4 sider) i 

PDF-format eller videopitch (maks 

3 minutter) iht kriteriene 

 

 

20. desember 

2019 

1. februar 2020 

Gastronomiprisen Digital innsending: En kort 

beskrivelse (maks 2 A4 sider) i 

PDF-format iht kriteriene. 

20. desember 

2019 

1. februar 2020 
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Innovasjonsprisen Digital innsending: En kort 

beskrivelse (maks 2 A4 sider) i 

PDF-format iht kriteriene. 

20. desember 

2019 

1. februar 2020 

Beste yrkesfaglige 

bedrift 

Digital innsending: En kort 

beskrivelse (maks 2 A4 sider) i 

PDF-format av varen/tjenesten iht 

kriteriene. 

20. desember 

2019 

1. februar 2020 

Beste Ungdomsbedrift Digital innsending: 

delårsrapport/forretningsplan/forre

tningsmodell i pdf-format 

 

Presentasjonen til 

scenepresentasjonen sendes inn 

elektronisk (2. mars 2020) til 

jan.erik@ue.no.  

20. desember 

2019 

1. februar 2020 

 

 

2. mars 2020 

 

 

 

Alt digitalt materiell sendes samlet i 1 epost til jan.erik@ue.no. 

 

Vi minner om at dere ikke kan sende inn bidrag i konkurranser dere ikke har meldt dere på. 

Påmelding til konkurransene skjer samtidig som dere skriver inn utstillingsinformasjon via denne 

lenken innen 20. desember: 

https://uer.wufoo.com/forms/entreprenarskapsdagen-2020/ 
 

mailto:jan.erik@ue.no
mailto:jan.erik@ue.no
https://uer.wufoo.com/forms/entreprenarskapsdagen-2020/

