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Innhold

4H Norge sin kommunikasjonsstrategi og handlingsplan for 
kommunikasjon ble vedtatt av landsstyret 23. oktober 2021

Vedlegg til kommunikasjonsstrategien: 
Handlingsplan kommunikasjon 2021 - 2022.

Se også våre ressurssider der du finner mange nyttige 
verktøy for å synliggjøre 4H.
https://4h.no/ressurssider/synliggjoring/

https://4h.no/for-4h-ere/nedlastingssenter/
https://4h.no/ressurssider/synliggjoring/


4

Som en levende og aktiv organisasjon må 4H 
kontinuerlig arbeide for å være et attraktivt 
tilbud for barn og unge i hele landet. For å nå 
ut til stadig flere har 4H et mål om å bli mer 
synlig i mediebildet.

Gjennom vårt kommunikasjonsarbeid ønsker 
vi å motivere og inspirere barn og unge til å 
tilegne seg ny kunnskap og nye erfaringer 
gjennom fysisk aktivitet og praktisk utførelse, 
innenfor våre fire områder natur, kultur, sam-
funn og helse. Dette for å oppnå vårt formål 
om å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert 
ungdom med respekt for natur og menneske.

Kommunikasjonsstrategien skal bidra til en 
mer helhetlig og tydelig formidling av 4H, 
samt hjelpe oss å prioritere mellom våre man-
ge budskap.

Det er 4H-erne som utgjør 4H. Som aktive 
medlemmer er de ambassadører for organisa-
sjonen. Det er derfor viktig at sentralstyret og 
administrasjonen sikrer et godt samspill mel-
lom dem selv og medlemmene, de frivillige og 
tillitsvalgte, og tilrettelegger for god drift.

1. Forord
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Innhold
Kommunikasjonsstrategien beskriver prinsippene for 4H sin kommunikasjon, 
kommunikasjonsmål, etterlatte inntrykk, ønskede assosiasjoner, budskap og målgrupper.

Hensikt
Kommunikasjonsstrategiens hensikt er å skape et felles grunnlag for formidling og 
synliggjøring av 4H, og være et verktøy som skal bidra til å nå 4H sine overordnede mål. 
Kommunikasjonsstrategien fokuserer på kommunikasjon mot potensielle og eksisterende 
medlemmer. Den tar ikke for seg kommunikasjons- og informasjonsflyten internt i 
organisasjonen.

Kommunikasjonsstrategien med tilhørende handlingsplan er førende for alle organisasjonsledd 
i 4H, herunder 4H-klubbene, 4H-fylkene, 4H-gård Norge og Norske 4H-Alumner. 

Andre aktuelle styringsdokumenter
Kommunikasjonsstrategien bygger på 4H Norge sin strategi for 2018-2024, 4H Norge sine 
handlingsplaner for perioden 2020-2022 og 4H Norge sine vedtekter.

Kommunikasjonsstrategien i praksis
Kommunikasjonsstrategien vedtas av landsstyret. Etter hvert landsmøte revideres den i tråd 
med 4H sin overordnede strategi, vedtatt av landsmøtet.

Generalsekretær har ansvaret for at kommunikasjonsstrategien tas i bruk i organisasjonen. 
Med utgangspunkt i kommunikasjonsstrategien utarbeides en handlingsplan som beskriver hva 
klubbene og fylkene kan gjøre for å bidra inn mot målene. Det er videre viktig at 4H løpende 
tilrettelegger slik at det blir enkelt for fylkene, og spesielt klubbene, å følge strategien i daglige 
drift.

2. Om kommunikasjonsstrategien
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3. Overordnede mål og grunnlag

Kommunikasjonsstrategien tar utgangspunkt i 4H sin formålsparagraf, 4H-løftet, kjerneverdier, 
motto og posisjon (4H sin unike kvalitet).

4H-programmet
Programmet er delt inn i fire områder:

• Natur 
• Kultur
• Samfunn
• Helse

Motto 
4H sitt motto er: Å lære ved å gjøre.

Kjerneverdier
Med utgangspunkt i 4H-løftet er det definert følgende kjerneverdier for organisasjonen:

• Klart hode
• Varmt hjerte
• Flinke hender
• God helse

4H-løftet
Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og 
en god helse.

Formål
4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for 
natur og menneske.

Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og lokalmiljøet.

4H Norges målsetting uttrykkes gjennom 4H-løftet.
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Posisjon (4H sin unike kvalitet)
4H er en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon hvor medlemmene selv bestemmer hva de 
vil utforske og tilegne seg kunnskap om. 4H gir barn og unge muligheten til å utvikle seg til 
aktive unge med praktiske erfaringer og sosialt engasjement, gjennom å lære ved å gjøre. 
Vi vil være en attraktiv organisasjon som utfører arbeid i tråd med vår formålsparagraf, vårt 
løfte og vårt motto.

Formål4H-løftet
Posisjon

Motto

4H- 
program-

met
Kjerne- 
verdier
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Under presenteres tre prinsipper for 4H sin kommunikasjon. Uavhengig av om informasjonen 
kommer fra nasjonalt plan, klubb, fylke, Norske 4H-alumner eller 4H-gård Norge, og uavhengig 
av kanal og målgruppe, skal disse tre punktene være gjeldene for det som formidles:

ENGASJERENDE: Vår kommunikasjon skal oppfordre til, og gjenspeile engasjement. Vi skal 
kommunisere på en måte som inspirerer til deltagelse, vekker nysgjerrighet hos våre målgrup-
per og som motiverer til aktivitet.

TYDELIG: Vår kommunikasjon skal være lett å forstå. Vi skal kommunisere med et tydelig og 
ukomplisert språk som er enkelt og forståelig, spesielt med tanke på barn og unge i medlem-
salder. Dette omfatter både visuelle virkemidler, språk og lesbarhet. Vi unngår stammespråk og 
forkortelser som generelt kan være vanskelig å forstå.

TIDSRIKTIG: Vi skal nå våre målgrupper der de er, og via kanaler de bruker – digitale kanaler 
så vel som fysiske arenaer. Kommunikasjonen i organisasjonen skal ha et tidsriktig språk og 
en tidsriktig form, tilpasset kanal. Dette innebærer å være til stede i de kanaler som våre med-
lemmer aktivt benytter, og teste ut nye virkemidler som kanalen tilrettelegger for. Det omfatter 
også å være kritisk til hvilke kanaler som egner seg for å nå ut til målgruppen med våre bud-
skap.

Engasjerende

Pr
ins

ipp for kommunikasjon

Pr
ins

ipp for kommunikasjon
Pr

ins
ipp for kommunikasjon

Tydelig

Tidsriktig

4. Prinsipper for 4H sin kommunikasjon
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5. Kommunikasjonsmål

Det er definert to likestilte hovedmål med hver sine undermål for 4H sin kommunikasjon. Kon-
krete måltall og tiltak for å oppnå undermålene presenteres i en egen handlingsplan for kom-
munikasjonsstrategien.

Hovedmål 1: Bygge kjennskap og tillit til 4H

1.1. Øke andelen som har kjennskap til og kunnskap om 4H som organisasjon og tilbud

Mål: Flere får kjennskap til 4H, og økt forståelse for innholdet i tilbudet og organisasjonens 
formål, verdier og motto. 

1.2. Økt synlighet i mediebildet

Mål: Å være mer synlig og til stede i mediebildet. Øke andelen innlegg i digitale og sosiale ka-
naler, og øke andelen presseoppslag – både nasjonalt, regionalt og lokalt – med innhold som 
profilerer 4H, våre aktiviteter og vårt arbeid. 4H skal delta i den offentlige debatten i saker som 
angår 4H.

1.3. Oppnå medlemsvekst

Mål: Øke andelen som opplever 4H som et attraktivt tilbud, og som på bakgrunn av dette øn-
sker å bli medlem eller tilknytte seg organisasjonen.

Hovedmål 2: Øke motivasjonen og engasjementet blant barn, 
ungdom og voksne tilknyttet organisasjonen

2.1. Skape økt kunnskap og økt forståelse for egen organisasjon

Mål: Medlemmene og frivillige får økt forståelse for 4H sitt formål, målsetting og motto, og 
hvordan 4H-arbeidet og tilbudene gjenspeiler dette.

2.2. Beholde medlemmer

Mål: Medlemmene opplever organisasjonen som meningsfylt og attraktiv, slik at andelen med-
lemmer som forblir medlemmer over lengre tid/fullfører 4H-løpet øker.
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Over er de assosiasjoner 4H ønsker å skape hos målgruppene. Aktiv og samfunnsengasjert 
ungdom skal være det etterlatte inntrykket – det første de tenker på når de hører 4H.

4H - aktiv og 
samfunnsengasjert 

ungdom

Aktiv i 
nærmiljøet

Inkludering 
og mangfold

Ung styre- og 
organisasjons- 

erfaring

Å lære ved å 
gjøre

Sosialt, 
aktivt og 
morsomt

Medlemmene 
bestemmer

Leir, 
volleyball, 

kurs

Hva vi sier og hvordan vi sier det, påvirker hva de som lytter til oss, tenker om oss.

Hva og hvordan vi formidler 4H, påvirker hvordan 4H oppfattes av de rundt oss – hva de asso-
sierer 4H med. Det er disse assosiasjonene som danner grunnlaget for kunnskap, forståelse 
og tillit hos de vi snakker med.

6. Etterlatt inntrrykk
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7. Våre målgrupper

- Hvem skal vi snakke til?

Som gjenspeilet i kommunikasjonsmålene er det definert to hovedmålgrupper:

 de som ikke er tilknyttet eller har et forhold til 4H og

 eksisterende medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere.

For å nå målene i kommunikasjonsstrategien må alle ledd i organisasjonen være bevisst hvil-
ken av disse målgruppene de snakker til, og hva vi ønsker å oppnå med det vi sier.

Hovedmålgruppe 1: De som ikke er tilknyttet eller har et forhold til 4H

Det er et stort potensial hos mennesker som ikke har hørt om eller kjenner 4H. Her finnes 
mange potensielle medlemmer, klubbrådgivere, frivillige og samarbeidspartnere. Vår oppgave 
er å øke deres kjennskap, kunnskap og tillit til 4H. Dette gjør vi gjennom å ha et bevisst forhold 
til hva vi sier og hvordan vi snakker til de ulike gruppene.

Når vi blant annet skal jobbe for å bli flere medlemmer er det viktig at vi snakker positivt om 
organisasjonen, og forteller om aktivitetene og mulighetene i 4H. Klubbaktivitetene, det lokale 
engasjementet, det sosiale – lek og moro, og hvordan ungdommene får lære gjennom å gjøre, 
teste og prøve ut selv. Når vi snakker til noen med ingen eller lav kjennskap til 4H må vi huske 
at disse ikke kjenner 4H sin kultur, og derfor først og fremst trenger budskap som gir de grunn-
leggende informasjon om organisasjonen.

Hovedmålgruppe 2: Eksisterende medlemmer, frivillige og partnere

Dette innebærer alle som har en tilknytning til organisasjonen, være seg medlemmer, tillitsvalg-
te, klubbrådgivere, arrangementsmedlemmer, medlemsorganisasjoner og det øvrige nettverket 
vårt. Dette er personer vi vet har kjennskap til, og også kunnskap om 4H og våre aktiviteter, 
miljøet og kulturen. Dette er personer vi må motivere og engasjere slik at de opprettholder sin 
tilknytning til organisasjonen.

Det er viktig å minne disse om alle mulighetene som ligger i organisasjonen, aktivitetene, 
fellesskapet og opplevelsene. Ovenfor denne målgruppen kan man i større grad spille på de 
unike opplevelsene disse har hatt, og som 4H-ere verdsetter som en del av organisasjonens 
kultur og miljø.
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8. Budskap
– Hva skal vi si?

Uavhengig av hvilken rolle vi har i organisasjonen, eller om vi uttaler oss på vegne av hele 
organisasjonen, klubben, fylket eller som privatperson, vil måten vi snakker om 4H på, og 
hva vi sier, påvirke mottakerens inntrykk av organisasjonen.

Vi skal være bevisst hva vi formidler og viser frem. Vær kritisk til om innholdet gir et fullstendig 
bilde av organisasjonen, eller om enkelte hendelser og opplevelser er av større verdi for deg 
som medlem, frivillig eller ansatt, enn hva det vil være for en person som ikke kjenner 4H og 
vår kultur. 

4H er en allsidig organisasjon, og budskapene kan være mange. Under følger grunnleggende 
og forklarende informasjon om 4H oppsummert i korte setninger. Dette er sentrale temaer som 
skal brukes til inspirasjon for vår eksterne kommunikasjon.

4H – aktiv og samfunnsengasjert ungdom

• 4H er en medlemsstyrt barne- og ungdomsorganisasjon.

• I Norge er det mange hundre lokale 4H-klubber fordelt over hele landet.

• Hvert år avholder klubbene årsmøter, hvor medlemmene selv velger hvem som skal sitte i 
klubben sitt styre.

• Klubbene i hvert 4H-fylke velger hvem som skal sitte i fylkesstyrene, og hvem som skal 
representere 4H-fylket på 4H Norge sitt landsmøte.

• Demokratiopplæring/organisasjonsopplæring.

• 4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for 
natur og mennesker.

• Å lære ved å gjøre er 4H sitt motto.

• De fire H-ene danner kjerneverdiene: klart Hode | varmt Hjerte | flinke Hender  |god Helse. 

• All 4H-aktivitet er forankret i minst et av de fire områdene: natur | kultur | samfunn | helse.

• 4H-aktivitetene har fokus på opplevelser og engasjement – spesielt i eget lokalmiljø - 
knyttet til de fire områdene våre; natur, kultur, samfunn og helse.

• I 4H tilegner barn og unge seg kunnskap og erfaringer gjennom praktisk utførelse og 
aktiviteter.

• Opplev verden med 4H; utveksling, vertsfamilier og studieturer
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Aktivitetene i 4H

• 4H-klubbene har lokale klubbmøter hvor medlemmene selv bestemmer hvilke 
aktiviteter som skal gjennomføres.

• 4H-prosjekter: medlemmer i medlemsalder gjennomfører et årlig prosjekt bestående 
av praktiske oppgaver. Prosjektene velges etter eget ønske.

• Styrevervkurs: medlemmer som blir valgt inn i et klubbstyre får opplæring i sitt verv 
gjennom en sosial og aktiv kurshelg. Fylkesstyremedlemmer får tilsvarende opplæring 
på nasjonale kurs.

• Høstfest: årlig klubbarrangement som markerer slutten på 4H-året, hvor medlemmene 
stiller ut og presenterer sine 4H-prosjekt, og viser hva de har lært og gjort.

• 4H arrangerer årlig mange kurs og aktiviteter, hvor medlemmene deltar på det de selv 
ønsker.

• Klubbrådgiversamlinger: Det holdes årlig regionale samlinger for voksne klubbrådgivere, 
som skal bidra til opplæring i rollen, skape engasjement og motivasjon.

• Volleyball: 4H har volleyball som sin offisielle sport. Det utøves årlig nattvolleyball- 
turneringer rundt om landet, samt turneringer på leir.

• Leir: hvert år kan 4H-ere delta på leir; aspirantleir (10 – 11år) for de yngste, fylkesleir (fra 
12 år) for de nest eldste og landsleir eller nordisk leir annet hvert år (fra 14 år) for de eldste.

• Landsmøte: avholdes annethvert.

Inkluderende

• 4H er livssynsnøytral

• 4H er partipolitisk uavhengig

• Landsomfattende organisasjon – by og bygd - for barn og unge over hele landet.

• Lavterskel – stilles ingen spesielle krav, ferdigheter eller kunnskap for å bli medlem.

• På tvers av alder, kjønn i klubbene og i aktivitetene som tilbys.

• 4H kan enkelt kombineres med andre aktiviteter, da klubben ofte møtes kun en gang 
i måneden eller hver 14.dag.

• Leirer, kurs og arrangementer samler unge fra hele landet, som bidrar til å knytte bånd 
mellom ulike landsdeler/regioner.
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Som et tilbud for barn og unge er det klubbene og medlemmene som utgjør hjertet i organisa-
sjonen, og som sørger for at kulturen og miljøet i 4H er levende. Det er hver enkelt sine opple-
velser i samspill med organisasjonen som utgjør de historiene som blir fortalt. Summen av alle 
historiene er det som skaper et inntrykk av organisasjonen over tid, og som påvirker kunnskap, 
holdninger og tillit til 4H. Det er derfor viktig at vi alltid husker hvem vi er til for, og tilrettelegger 
for gode aktiviteter og opplevelser for medlemmene. Under følger tre avsnitt til inspirasjon for 
kommunikasjonsarbeidet.

Aktiviteter

4H er bygd opp rundt mottoet å lære ved å gjøre. Dette er en arbeidsmetodikk som baserer 
seg på aktiviteter og praktisk utførelse. I Norge er det flere hundre lokale 4H-klubber spredt 
utover landet. Hver klubb arrangerer jevnlige klubbmøter hvor medlemmene samles for lek 
og aktivitet, og hvor medlemmene årlig utfører et selvvalgt prosjekt. Aktivitetene og prosjekte-
ne er varierende, inkluderende og tilpasset alle. Det er medlemmene som bestemmer hvilke 
aktiviteter som skal stå på klubbens årsplan, ut fra hva de ønsker å oppleve, prøve ut og lære 
mer om. Det er gjennom attraktive, spennende og morsomme aktiviteter 4H blir en interessant 
organisasjon både for medlemmer og potensielle medlemmer. I tillegg til aktivitet i klubbene, 
arrangeres det også leirer og samlinger på fylkesnivå, regionalt nivå og nasjonalt nivå som 
tilbyr medlemmene varierende kurs og aktiviteter.

Opplevelser

Det er medlemmenes opplevelse av aktivitetene i organisasjonen som er med på å motivere 
de, men også andre, til å bli med videre. Gjennom varierende prosjekter, arrangementer og 
aktiviteter får medlemmene oppleve, prøve ut og lære mer om temaer som interesserer dem 
og som de er nysgjerrige på. Ordinær medlemsalder er fra 10 – 26 år, med muligheter for både 
yngre og eldre å være medlem. Det å utføre aktivitetene sammen med andre er en viktig del av 
opplevelsen medlemmene får gjennom 4H, og mange bygger sterke og langvarige vennskap. 
Ved å hente frem historiene og de positive opplevelsene medlemmene har hatt i samspill med 
organisasjonen, kan disse brukes som en påminnelse til alle om de opplevelsene som venter. 
Både på klubbmøte, gjennom prosjektarbeid, leirer, kurs og samlinger, sammen med både 
eksisterende og nye venner.

9. Våre budskap satt sammen
– Kulturen og miljøet i 4H
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Erfaringer

4H er en medlemsstyrt organisasjon hvor medlemmene gjennom klubbstyret og klubbens 
årsmøte i ung alder får et forhold til demokrati og organisasjonsarbeid. Sammen med andre får 
man mulighet til å utfordre seg selv i trygge omgivelser. Her får de erfaringer som for mange er 
relevant og nyttig også senere i livet. 4H gir rom for at barn og unge kan tilegne seg erfaringer 
innen blant annet prosjekthåndtering, ledelse, organisasjonsarbeid, demokratiske prosesser, 
og som kursholder eller som arrangør av ulike arrangementer som kurs eller leire.




