
 

www.ue.no 

Copyright © UE Forlag 

 

 

FYLKESMESTERSKAP FOR ELEVBEDRIFTER 

TORSDAG 12. MARS 2020 

 

RAKKESTADHALLEN 

 

 

 

 

 

 

Hovedsamarbeidspartnere 

   
  

 



 

www.ue.no 

Copyright © UE Forlag 

Praktisk informasjon 

 

Påmelding 

Påmeldingsfrist er 28. februar. Meld på elevbedriften her 

 

 

Messens åpningstider 

Fylkesmessen åpner kl 1030. Premieutdelingen er ferdig ca kl 1545. Messen er åpen for publikum. Det er 

gratis inngang.  

 

Rigging av stands 

Messeområdet er åpent for rigging av stands onsdag 11. mars kl 1730 – 1930 og fra kl 0800 på messedagen. 

All rigging må være ferdig senest kl 1030. Etter premieutdelingen rydder bedriftene og fjerner alt de har hatt 

med seg.  

 

Hvordan ser standen ut?  

Standveggene er ferdig oppsatt når dere kommer. Hver enkelt elevbedrift er ansvarlig for dekorering av sin 

stand. Hver bedrift får sin ”bås” med 2 sidevegger og 1 bakvegg som vist på tegning. Veggene er brukt i mange 

år, og må dekkes til. For feste av stoff, tapet og lignende kan dobbeltsidig tape eller stiftepistol benyttes. Det er 

tilgang til strøm i utstillingene. Stikkontakten er plassert på toppen av utstillingen, og elevene må ta med egen 

skjøteledning på ca 5 meter hvis de ønsker strømtilkobling.  

NB! Maling er ikke tillatt inne i hallen. Det er heller ikke lov å stifte eller spikre i gulvet.  

 

Veggene stilles opp slik at: 

 

Bakveggen blir  2 m bred 

Sideveggene er  1 m brede 

Høyden er  2.50 m  

 

Hver utstilling får 2 sidevegger og 1 bakvegg.  

 
 

1 m 

   2 m 

Stand nr 1 Stand nr 2    Stand nr 3        Stand nr 4 

https://ungtentreprenorskapostfold.wufoo.com/forms/fylkesmesterskap-for-elevbedrifter-2020/
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Konkurranser under fylkesmesterskapet 

Under arrangementet blir det avholdt konkurranser i ulike kategorier, med juryer fra næringsliv og offentlig 

sektor. Alle elevbedrifter må nøye vurdere hvilke kategorier de ønsker å delta i. Det er tillatt å melde seg på i 

flere kategorier, så fremt kriteriene oppfylles.  

 

Hver skole har i utgangspunktet lov å stille med halvparten av sine EB’er i konkurransen Beste elevbedrift. 

Ungt Entreprenørskap forbeholder seg retten til å åpne opp for flere deltakende bedrifter i denne konkurransen 

dersom kapasiteten gir rom for det.  

 

1. Beste logo 

2. Beste reklamefilm 

3. Beste grønne entreprenør 

4. Beste sosiale entreprenør (Kavliprisen) 

5. Beste utstilling 

6. Beste innovative produkt 

7. Beste salgsteam  

8. Beste HR-Bedrift  

9. Beste elevbedrift 

 

 

Beste logo 

Logo kan designes for hånd eller digitalt, og skal være laget av, for eller til elevbedriften. Det er ikke tillatt å 

kopiere eller på annen måte bruke logo som andre har opphavsrett til. Elevbedriften kan legge ved en skriftlig 

forklaring (max 1 side) på sin logo. Frist for innsending av logo er 28. februar kl 16:00. 

 

Juryen vurderer innsendte bidrag etter følgende kriterier: 

 

• Logoen kan forstørres og forminskes 

• Logo i farger fungerer også godt i sort/ hvitt 

• Logoen gir et godt bilde på bedriftens vare eller tjeneste 

• Logoen gir et godt inntrykk 
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Beste reklamefilm 

Reklamefilmen bør ha en varighet mellom 30 og 60 sekunder. Frist for innsending av reklamefilm er 28. 

februar kl 16:00.  

 

Juryen vurderer innsendte bidrag etter følgende kriterier: 

 

• Reklamefilmen er virkningsfull og selgende 

• Reklamefilmen er teknisk godt utformet 

• Reklamefilmen presenterer bedriften på en god måte 

• Reklamefilmen viser tydelig fordelene med produktet 

 

 

 

Beste grønne entreprenør 

Mange elevbedrifter har en forretningsidé som dreier seg om miljø og grønn bærekraft. Hver bedrift som er 

påmeldt kategorien får besøk av en jury ved standen, og får presentere sitt grønne produkt. 

 

Juryens vurderingskriterier: 

 

• Bedriften legger tydelig vekt på miljøet og grønn bærekraft 

• Bedriften har bærekraftig utnyttelse av råvarer og ev emballasje 

• Bedriften har bærekraftig avfalls- og søppelhåndtering 

• Bedriftens forretningsidé påvirker målgruppens forbruksmønster og/ eller holdninger til å bli mer 

miljøvennlig.  

• Bedriftens forretningsidé kan knyttes til FNs bærekraftsmål 

 

 

 

Beste sosiale entreprenør (Kavliprisen) 

Mange elevbedrifter har en forretningsidé som dreier seg om sosial bærekraft eller sosialt entreprenørskap. 

Noen av disse deltar i det landsdekkende prosjektet Gjør noe med det, som er støttet av Kavlifondet. 

Konkurransen er åpen for alle uavhengig av prosjektdeltakelse, så fremt kriteriene oppfylles.  

Hver bedrift som er påmeldt kategorien får besøk av en jury ved standen. Her får EB’en litt tid til å presentere 

bedriften og sitt arbeid innen sosialt entreprenørskap.  

 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering etter følgende kriterier:  

 

• Bedriften tar bevisst tak i et sosialt samfunnsproblem lokalt, nasjonalt eller internasjonalt 

• Bedriften jobber for at målgruppen får det bedre innen trivsel, helse, trygghet og/ eller sikkerhet 

• Bedriften arbeider forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og/ eller samfunnsbyggende 

• Bedriften har fokus på sosiale resultater og kan knyttes til FNs bærekraftsmål 
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Beste utstilling 

Alle bedrifter skal ha en utstilling. Noen velger å legge litt ekstra arbeid i dette, og vil konkurrere om å få prisen 

for beste utstilling. Hver bedrift som er påmeldt kategorien får besøk av en jury ved standen.  

 

Juryens vurderingskriterier: 

 

• Utstillingen gir et godt bilde på bedriftens forretningsidé og virksomhet 

• Utstillingen presenterer bedriftens vare eller tjeneste på en god og kreativ måte 

• Utstillingen er estetisk godt utformet 

• Utstillingen skaper nysgjerrighet hos publikum og frister til besøk  

 

 

 

Beste innovative produkt 

Flere elevbedrifter har utarbeidet et nyskapende produkt (vare eller tjeneste). I denne kategorien skal juryen 

finne den mest innovative blant disse. Hver bedrift som er påmeldt kategorien får besøk av en jury ved standen, 

og får litt tid til å demonstrere sin innovative forretningsidé.  

 

Juryens vurderingskriterier: 

 

• Produktet er nyskapende og innovativt 

• Produktet har en tydelig målgruppe 

• Produktet dekker et markedsbehov 

• Bedriften har samarbeidet med relevante aktører i prosessen fra idé til design og prototype 

 

 

 

Beste salgsteam  

Hver bedrift som er påmeldt kategorien får besøk av en jury ved standen, og får tid til å ha en salgssamtale 

med juryen.  

 

Juryens vurderingskriterier: 

 

• Selgerne har god produktkunnskap og kjennskap til bedriften sin 

• Selgerne stiller spørsmål og tilpasser salgssamtalen etter kundens innspill 

• Selgerne markedsfører produktet sitt på en god måte 

• Selgerne gjør hverandre gode og spiller på lag med hverandre på standen 

• Selgerne trekker potensielle kunder til standen sin uten å bli påtrengende 

• Selgerne er positive og høflige mot alle potensielle kunder 
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Beste HR-Bedrift  

Hver bedrift som er påmeldt kategorien får besøk av en jury ved standen. Elevbedriften bør vise HR- planen sin 

og forklare hvordan det jobbes med HR i det daglige, gjennom mål, tiltak og rutiner.  

 

Juryens vurderingskriterier: 

 

• Bedriften har lavt fravær, eller har klart å redusere fraværet  

• Bedriften arbeider aktivt for å inkludere alle ansatte  

• Bedriften har en god HR-plan med tydelige mål og gode tiltak  

• Bedriften har et tydelig eierskap til HR-planen når det gjelder fravær, samarbeid, kommunikasjon, 

trivsel og mestring. 

 

 

 

 

Beste elevbedrift 

Hver skole har i utgangspunktet lov å stille med halvparten av sine elevbedrifter i kategorien. Skolens lærere 

avgjør hvilke bedrifter som er kvalifisert.  

 

Hver bedrift får besøk av en jury ved standen, og får litt tid til å presentere bedriften og dens vare eller tjeneste. 

Bedriften kan gjerne fortelle om prosessen fra start og arbeidet frem til messen, og hva de har lært av arbeidet.  

 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering etter følgende kriterier:  

 

• Bedriften har god kunnskap om sitt eget produkt og ev konkurrenter i markedet 

• Bedriften har markedsført seg på en god og tydelig måte 

• Bedriften fremstår som ett team, og med tydelig ansvarsfordeling 

• Bedriften har god kunnskap om de ulike fasene i å drive elevbedrift 

• Bedriften er bevisste på hva de har lært av å drive elevbedrift  

• Bedriften har god orden i økonomien sin 
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Rakkestadhallen 

Skoleveien 12-14, 1890 Rakkestad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Mysen - følg riksvei 22 til Rakkestad, ta så til høyre ved Harlem Transport. Ca 100 m ned veien ligger hallen 

på venstre side (ved Rakkestad Ungdomsskole) 

 

 Fra Oslo - ta av til Rakkestad når du kommer til Askim. Følg så riksvei 124 til Rakkestad. Kjør gjennom 

sentrum. Ta til venstre opp mot Skautun sykehjem (Skoleveien). Hallen ligger på høyre side rett etter Rakkestad 

Ungdomsskole  

 

Fra Sarpsborg - kjør riksvei 111 til Rakkestad. Fortsett gjennom Bergenhuskrysset mot Mysen. Ta så av til 

venstre ved Harlem Transport. Ca 100 m ned veien ser dere hallen på venstre side (ved Rakkestad 

Ungdomsskole). 


