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Vurderingskriterier – Oslos Beste Ungdomsbedrift 2020 

 

Juryen vurderer ungdomsbedriften på bakgrunn av fem vurderingskriterier (se under), og skal legge 

vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. Vurderingskriteriene vektes likt. Etter at juryen har 

«møtt» finalistene på de ulike arenaene (delårsrapport, 3 min. presentasjon/pitch og 

intervju/salgssamtale) 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.  
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Krav til delårsrapport:  

 

Disse kravene er gitt elevene i forkant av påmelding. Delårsrapporten skal ikke overstige 12 A4 sider 

(inkludert forside, bakside og vedlegg). 

 

Forsiden skal inneholde: 

• Ungdomsbedriftens navn. 

• Ungdomsbedriften logo. 

• Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet. 

• Årstall for når ungdomsbedriften er i drift. 

• Navn på mentor og mentors arbeidsplass. 

• Navn på ansvarlig lærer. 

 

Innhold 

• Sammendrag 

• Forretningsidé. 

• Mål og visjoner. 

• Organisering av bedriften (bedriftens eiere, ansvarsområder og samarbeid i bedriften). 

• Økonomiske nøkkeltall, budsjett og regnskap (resultat og balanse) 

• Samarbeid med mentor, næringsliv og nettverk. 

• Oppsummering av bedriftens aktiviteter så langt. 

• Hvordan bedriften har jobbet med bærekraft. 

• Framtidsplaner og fremtidspotensial. 

 

Regnskapsoppstillingen skal inneholde følgende: 
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Kriterier for Pitch 

 

Pitch foregår på scenen i Marmorsalen med publikum, og skal vare i maksimalt 3 minutter. Bedriftene 

har anledning til å benytte projektor og mikrofoner. 

 

Pitchen blir bedømt etter: 

• struktur 

• innhold og relevans 

• utføring; presentasjonsteknikk, originalitet og bruk av visuelle hjelpemiddel 

 

 

Rammer for intervju/salgssamtale 

 

Dette er siste arenaen juryen møter ungdomsbedriftene på. Her kan de stille spørsmål for å utdype 

inntrykket de har fått på de to andre arenaene.  

 

Alle jurymedlemmer besøker standene hver for seg eller to og to, og har 5 - 8 minutter til hvert 

intervju. Det skal være rom for at ungdomsbedriftene kan «selge» sin bedrift til jurymedlemmet, men 

det er begrenset tid så man må passe tiden slik at juryen også får stilt de spørsmål de måtte ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 


