
 

 

KRITERIER BESTE ELEVBEDRIFT (EB) 

 

Juryen skal kåre 1, 2. og 3. plass i følgende kategorier: 

 

1. Beste stand/utstilling (EB) 
2. Beste logo og markedsføring (EB) 
3. Beste bærekraft 
4. Beste elevbedrift(EB) 

 

 

1. Beste stand/utstilling 
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av utstillingen og vil spesielt vurdere ut 
fra følgende kriterier: 

• Utstillingens etiske utforming 

• Utstillingens valg av resirkulerbare materialer 

• Utstillingen som informasjonskilde 

• Salg- og presentasjonsteknikk og produktkunnskap hos utstillerne 

• Det er enkelt å komme i kontakt med elevene/selgerne. 

• Selgerne har god produktkunnskap. 

• Selgerne er lyttende, positive og høflige. 

• Selgerne er serviceinnstilte og behandler alle besøkende som potensielle 

kunder 

 

2. Beste logo og markedsføring 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av logoen og markedsføringen: 

  

• Logoen fungerer både i sort/hvitt og i farge 

• Logoen illustrerer og forsterker bedriftens forretningside 

• Markedsføringen informerer om produkt/budskap og bidrar til salg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Beste bærekraft  

Prisen tildeles en elevbedrift som har gjort bevisste bærekraftige vurderinger gjennom sin 
elevbedrift. Juryen vil gjøre en vurdering gjennom intervju på stand, basert på følgende 
kriterier:  
 

• Utstillingens valg av resirkulerbare materialer 

• Er varen/tjenesten bærekraftig (materiale, produksjon, resirkulasjon) 

• Hvorvidt ideen i seg selv er bærekraftig.  

• Har bedriften gjort bevisste bærekraftige vurderinger i produksjonen?  

• Brukes bærekraft som et salgsfremmende element i markedsføringen?  

• Er produktet egnet for gjenvinning?  

• Har elevbedriften jobbet med et eller flere av FNs bærekraftsmål?  

 

 

4. Beste elevbedrift 
Konkurransen er tredelt: 
A. Produkt 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av produktet og intervju på stand 

• Hvordan oppstod produktet 

• Er varen innovativ (nyskapende) 

• Er varen/tjenesten bærekraftig (materiale, produksjon, resirkulasjon) 

• Markedsføring og salg 

• Vise forståelse for hvordan en bedrift fungerer 

• Samarbeid i gruppa 
B. Samarbeid/fordeling av oppgaver 

Juryen vil legge vekt på: 

• At alle i bedriften har deltatt 

• At alle får komme til orde og fortelle om sine oppgaver 

• At elevene gir uttrykk for forståelse av hva godt samarbeid er  
C. Helhetsinntrykk av logo/stand/markedsføring 

• At utstillingen har en estetisk utforming med bærekraftige materialer 

• At produktet er godt synlig og i fokus 

• At logoen har en kobling til produktet/tjenesten 

• At de ansatte er imøtekommende og serviceinnstilt. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Læringsmål det kan jobbes med for elevbedrifter 

Tjenester og produkter 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppdrag etter kvalitetskrav 

• beregne kostnader og forklare økonomiske forhold 

• begrunne valg av og utnytte materiell, ressurser og råvarer 

• bruke arbeidsteknikk, metoder, verktøy og utstyr tilpasset oppdraget 

• ta vare på og vedlikeholde verktøy og utstyr 

• bruke relevante faguttrykk knyttet til fagområdet 

• forklare betydningen av entreprenørskap i aktuelle arbeidsoppdrag 

• dokumentere og presentere eget arbeid ved hjelp av digitale verktøy 

Yrkesetikk og arbeidsliv 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• definere og følge etiske retningslinjer knyttet til arbeidsoppdraget 

• følge gjeldende bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet 

• holde orden på arbeidsplassen 

• kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon 

• yte service overfor kunder og brukere 
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