Innlogging og forside
Prosjektplattformen

Kort om prosjektplattformen
Prosjektplattformen er der 4H-medlemmer skal dokumentere prosjektarbeidet sitt.
Her blir det mulig å både laste opp bilder/videoer eller skrive om hva man har lært av de ulike oppdragene man har
gjennomført.
Hvert enkelt medlem og hver klubbrådgiver får sin egen bruker inne på prosjektplattformen.
Man må logge seg inn med medlemsnummer og passord for å kunne jobbe med prosjektet sitt (medlem) eller
vurdere/godkjenne prosjekter (klubbrådgiver).

Å finne frem på prosjektplattformen
Du kan finne prosjektplattformen på to ulike måter:

Direkte link: www.4h.no/prosjektplattformen

I menyen: I menyen på www.4h.no, trykk på «4H-prosjekter». Da kommer du på landingssiden med alle sidene
knyttet til prosjektarbeid i 4H. Velg «Prosjektplattformen» for å komme inn på din bruker. Har du ikke logget inn
enda, blir du bedt om det nå.

Innlogging
For å kunne bruke prosjektplattformen, må du logge deg inn på
www.4h.no med medlemsnummeret og passordet ditt. Det gjør
du ved å trykke på "Logg inn" øverst i høyre hjørne.
Er du usikker på hva medlemsnummeret ditt er? Det finner du
mer informasjon om her.
Husker du ikke passordet ditt? Det finner du mer informasjon om
her.
Hvis du fortsatt opplever problemer ved innlogging, ta kontakt
med en av våre ansatte.

Å starte nytt prosjekt
Trykk på den grønne knappen "Start nytt prosjekt" på forsiden av
prosjektplattformen for å starte et nytt 4H-prosjekt.
Husk at dersom du skal jobbe i gruppe, eller med hele klubben, er det
viktig at kun én person i gruppa/i klubben oppretter prosjektet.
Hvis flere personer prøver å opprette samme gruppeprosjekt/fellesprosjekt
for klubben, vil ikke prosjektplattformen fungere som den skal.
Obs! Vi minner også om at når du oppretter prosjekt i prosjektplattformen
skal du ikke opprette prosjekt på "min side". Det digitale prosjektet
synkroniserer seg automatisk inn i medlemsregister.

Vilkår for 4H-prosjekt
For å starte et nytt 4H-prosjekt må du godta vilkårene i
vår personvernserklæring. Den vil dukke opp når du
klikker på "Start nytt prosjekt".
Ved å akseptere vilkårene får du tilgang til ditt nye,
digitale 4H-prosjekt og kan starte planleggingen. Hvis du
ikke aksepterer vilkårene, får du ikke mulighet til å
gjennomføre digitale 4H-prosjekt.
Les hele 4H Norge sin personvernerklæring.

Forklaring av forsiden når du har startet et 4H-prosjekt
Informasjon om prosjektet ditt (Tittel, hvem som er
klubbrådgiver, fagområde og antall prosjekter du skal
gjennomføre).
Trykk på knappen «Gå til prosjektet» for å komme til
prosjektet ditt.
En statusbar viser deg hvor langt du har kommet i
prosjektet ditt. Den blir mørkegrønn etter hvert som du
kommer lenger i prosjektet ditt. Når hele baren er
mørkegrønn, er prosjektet ditt godkjent.

Snarveier i den blå menyen
I den blå menyen øverst i prosjektplattformen, er det lagt
inn tre snarveier:
Tilbake til forsiden: Trykk på «Prosjektplattformen» øverst
til venstre for å komme tilbake på forsiden av
prosjektplattformen.
Til «min profil»: Trykk på 4H-logoen til høyre.
Varsler: Trykk på varselikonet for å åpne varslene dine.

Trenger du mer informasjon?
Sjekk ut våre informasjonssider.
Har du oppdaget noen feil eller mangler på siden?
Ta kontakt med oss på support@4h.no

Planlegging
Prosjektplattformen

Lage prosjektplan
Når man skal gjennomføre et 4H-prosjekt, er det viktig å starte med
en god plan.
Planlegging består av seks steg som må fylles ut:
1.

Generell informasjon

2.

Mål for prosjektet

3.

Oppdrag

4.

Avtaler

5.

Budsjett – kostnader (senior)

6.

Budsjett – inntekter (senior)

Når alt er fylt ut, kan du ferdigstille planen. Du sender planen inn til
godkjenning hos klubbrådgiver. Du/dere får ikke tilgang til resten av
«Mitt prosjekt» før planen er godkjent av en klubbrådgiver i klubben.
Se opplæringsvideo om planlegging her.

Generell informasjon
I denne delen skal det legges inn grunnleggende informasjon om
prosjektet:
• Prosjekttittel: Hva skal prosjektet hete? Hvis prosjektet for eksempel
skal handle om friluftsliv, kan tittelen på prosjektet være både
«Friluftsliv» eller «Ut på tur med 4H» eller noe helt annet. Du/dere
bestemmer!
• Fagområde: Du må velge ett av fagområdene som passer best til
prosjektet ditt. Bla videre for å se eksempler på de ulike fagområdene.
• Arbeidsform: Her velger du om du skal jobbe alene, i gruppe eller
sammen med hele klubben. Bla videre for å se hvordan velge riktig
arbeidsform.
• Innleveringsfrist: Dette er frist for innlevering av hele prosjektet.
Usikker på når fristen er? Spør klubbrådgiver i klubben din.

Trykk på spørsmålstegn for å åpne hjelpetekstene

Fagområder – eksempler på hva prosjektet kan handle om

Fagområde

Prosjektet mitt handler om

Helse

Å ta vare på helsen gjennom matlaging, baking, sport,
selvpleie, førstehjelp

Natur

Å bruke naturen til aktiviteter eller beskytte naturen,
f.eks. friluftsliv, miljøarbeid

Kultur

Teater, dans, kunst, maling og tegning, fotografi og
grafikk, husflid (eks. strikke, hekle, design)

Samfunn

Internasjonale prosjekter og utvekslinger,
kulturforståelse, hjelp og omsorg i nærmiljøet, sosiale
tiltak for andre, dugnad, planlegge konfirmasjon, ta
lappen

Dyr og gårdsliv

Dyr, jordbruk, skogbruk, planting, dyrking, sanking,
kyst, fiske og fangst

Teknologi og mekking

Programmering, mekking på bil/sykkel/traktor, sveising
og mer

Entreprenørskap

Tjene penger, arrangere karneval, dyrke tomater for å
selge dem til venner og familie, ungdomsbedrift og mer

4H-arbeid

Organisasjonsarbeid og styrearbeid, å ha ansvar for
fylkesleir og styrevervskurs, delta på kurs og samlinger
i 4H

Arbeidsform
Arbeidsform

Hva betyr det?

Hvem kan se/redigere
prosjektet ditt?

Hvem oppretter
prosjektet?

Hvordan opprette
prosjektet?

Alene

Du skal jobbe alene med
prosjektet ditt

Du og klubbrådgiver

Du oppretter det selv

Trykk på «Alene»

I gruppe

Du skal jobbe med minst
én person fra klubben din

Gruppen og
klubbrådgiver

Kun én på gruppen
oppretter prosjektet og
legger til de andre
gruppemedlemmene

Trykk på «I gruppe». Den
som oppretter prosjektet
er den eneste som kan
legge til/ta vekk
gruppemedlemmer. Alle i
gruppen får tilgang til
prosjektet

Hele klubben

Du skal jobbe med alle
medlemmene i klubben
din

Alle medlemmene i
klubben og klubbrådgiver

Leder i klubben (evt.
klubbrådgiver)

Trykk på «Hele klubben».
Alle medlemmene får
tilgang til prosjektet.

Obs! Husk at det er kun én person som oppretter prosjektet i gruppe- og fellesprosjekt. Det er kun den som oppretter prosjektet
som kan endre arbeidsform.
Tips! Avtal hvem som legger inn hva i prosjektet.
Se opplæringsvideo om arbeidsform her

Mål for prosjektet
Prosjektets hovedmål
Hva ønsker du å få til og hva er målet ditt? Skriv en setning eller to.
Eks: «Målet er å bli flinkere til å sage, spikke og håndtere trearbeid».
Generell beskrivelse
Skriv et avsnitt om hva du planlegger å gjøre i prosjektet. Hvordan du
faktisk gjennomfører alt skriver du på gjennomføringssidene.
Eks: «Jeg skal i dette prosjektet spikke en kniv og lage en seljefløyte. I
tillegg har vi lenge hatt lyst på en trehytte i skogen bak huset, så det
skal pappa hjelpe meg med å lage».
Hvilke ting tror du blir vanskelig?
Eks: «Jeg tror det kan bli vanskelig å måle opp plankene og pusse slik
at arbeidet får formen jeg ønsker».

Oppdrag
Her skal du legge til oppdragene i prosjektet ditt. Det vil
si de aktivitetene du skal gjennomføre i forbindelse med
prosjektet ditt.
Et 4H-prosjekt består av flere oppdrag og du kan velge
opptil 15 oppdrag.
Søk i oppdragsbanken eller legg til eget oppdrag.
Progresjonsbaren viser hvor mange oppdrag du trenger
til ditt krav (senior, junior eller aspirant). Når den viser
100 % har du valgt nok oppdrag.
Les mer om oppdrag i egen brukerveiledning.
Se opplæringsvideo om hvordan legge til oppdrag her.

Avtaler
Alle må legge inn avtaler med foreldre/foresatte og
eventuelt de man skal samarbeide med i prosjektet.
Skal du ha trearbeid som prosjekt kan du for eksempel
lage en avtale med dine foreldre om at de skal hjelpe
med å betale for det du trenger.
Er du i gruppeprosjekt? Da kan det være lurt å lage en
avtale dere i mellom.
Husk å trykk «Legg til avtale» for å lagre avtalen.
Ønsker klubbrådgiver underskrift på avtalene deres? Da
kan dere fylle ut avtaler som ligger på
informasjonssidene, skrive under og levere til
klubbrådgiver på klubbmøte.
Men husk! Dere må legge inn en digital avtale i
prosjektplattformen også!

Budsjett
Budsjett er en viktig del av planleggingen. Budsjettet består av planlagte utgifter og inntekter i prosjektet, og skal forberede deg/dere
på hvor mye prosjektet vil koste/hvor mye dere skal tjene på prosjektet.
Målet med budsjettet er at prosjektet skal gå i null. Det vil si at hvis du/dere har budsjetterte kostnader på for eksempel 150 kr, må
du/dere finne ut hvordan du/dere skal klare å betale disse 150 kr.
Å finne ut av hvordan man skal betale for kostnadene i prosjektet kalles en finansieringsplan.
Dersom du/dere ikke planlegger å gå i null, planlegger dere enten å gå i underskudd eller overskudd:
Underskudd: Hvis du/dere planlegger at prosjektet skal ha større kostnader enn inntekter.
Overskudd: Hvis du/dere planlegger at prosjektet skal ha større inntekter enn kostnader.
Husk! Det er bare seniorene som har krav om å føre budsjett. Juniorer og aspiranter kan legge inn hvis de vil!

Budsjett - kostnader
Hva trenger du/dere for å gjennomføre prosjektet?
Lag en utstyrsliste og finn ut hva som trengs. Hvis det er noe
du/dere ikke har fra før, og som koster penger, skal det være
med i budsjettet. Dette legges inn i boksen «Navn på tingen»
Hvordan får du/dere tak i tingen?
Legg inn om tingen må kjøpes eller leies. Dette legges inn i
boksen «Hvordan får du tak i tingen?»
Hvor mye koster det å få tak i tingene?
Finn ut omtrent hvor mye det vil koste å kjøpe/leie tingene
du/dere ikke har. Legg beløpet inn i boksen «Verdi/beløp»
Trykk på den gule knappen «Legg til utgift»
Ingen utgifter med prosjektet? Gjør følgende:
1. Navn på tingen: Skriv «ingen utgift»
2. Hvordan får du tak i tingen: Velg «tingen må kjøpes»
3. Verdi/beløp: Skriv inn kr 0
4. Skriv en kommentar og begrunn hvorfor utgiften er kr 0

Budsjett - inntekter
Hva er det som koster penger i prosjektet?
Finn ut hvordan du/dere skal tjene eller skaffe penger for å
klare å betale for dette. Dette legges inn i boksen «Navn på
inntekt»
Hvordan skal du/dere få tak i pengene?
Du kan enten få tak i penger ved å gjøre eget arbeid, f. eks.
husarbeid, eller få penger av foreldre/foresatte eller kanskje
du kan selge noe. Dette legges inn i boksen «Type inntekt»
Hvor mye er inntektene dine/deres verdt?
Finn ut hvor mye penger du/dere planlegger å få for de ulike
inntektene. Dette legges inn i boksen «Verdi/beløp»
Ingen inntekter på prosjektet? Gjør følgende:
1. Navn på inntekt: Skriv «ingen inntekt»
2. Type inntekt: Velg «eget arbeid»
3. Verdi/beløp: Skriv inn kr 0.
4. Skriv en kommentar og begrunn hvorfor inntekten er kr 0.

Ferdigstillingen av planen
Før planen sendes til godkjenning, må du/dere krysse av for at
planen er ferdig utfylt. Husk at alle deler av planen må være
utfylt først, inkludert alle oppdrag du vil gjennomføre i
prosjektet, samt avtaler og budsjett (seniorer). Deretter kan du
trykke på den grønne knappen «Send til godkjenning»
Det er klubbrådgiver som må godkjenne planen. Så fort den er
godkjent kan du/dere jobbe videre med fanene gjennomføring,
økonomi og evaluering.
Planen blir godkjent: Planen blir dermed låst og du kan ikke
gjøre flere endringer på planen. Husk derfor å få med alt du vil
ha i planen din! Hvis det er noe du har glemt, kan klubbrådgiver
låse opp igjen planen din.
Planen blir ikke godkjent: Dette betyr at klubbrådgiver vil du
skal endre noe i planen før den godkjennes. Sjekk
meldinger/dine varsler for å se hva klubbrådgiver skriver. Husk
at når du har gjort endringene må planen sendes inn til
godkjenning på nytt.

Trenger du mer informasjon?
Sjekk ut våre informasjonssider.

Har du oppdaget noen feil eller mangler på denne siden?
Ta kontakt med oss på support@4h.no

Oppdrag
Prosjektplattformen

Legge til oppdrag i planleggingen
Her skal man velge de praktiske aktivitetene man ønsker å
gjennomføre i prosjektet.
Man kan finne oppdrag i oppdragsbanken eller lage oppdrag
selv.
Oppdragsmodellen viser hvor mange oppdrag man må
gjennomføre ut i fra de ulike kravene (senior, junior og
aspirant).
Fargekodene viser vanskelighetsgrad hvor gule oppdrag er
lettest og røde oppdrag er vanskeligst.
Progresjonsbaren viser når du har valgt nok oppdrag. Da er
den grønn og viser 100%.
Husk! Du må velge minst ett og maks 15 oppdrag i ditt 4Hprosjekt.
Se opplæringsvideo om oppdrag her.

Oppdragsbanken
Oppdragsbanken er full av forslag til praktiske
aktiviteter du kan gjøre i ditt 4H-prosjekt.
Du kan bruke filter i oppdragsbanken for å finne frem
til det prosjektet du ønsker.
Du kan også bruke fritekstsøk for å finne oppdrag du
ønsker å gjennomføre i prosjektet ditt.

Legge til oppdrag fra oppdragsbanken
For å legge til oppdrag i ditt 4H-prosjekt fra
oppdragsbanken, må du være innlogget på 4h.no.
Når du trykker inn på et oppdrag, får du full
beskrivelse av oppdraget, vanskelighetsgrad og
beregnet tidsbruk for oppdraget. Du kan også følge
med på fargekodene.
Trykk på «legg til i mitt prosjekt» hvis du vil legge til
oppdraget i planen din.
Hvis du ønsker mer informasjon om dette, kan du
finne det på våre informasjonssider.

Favorisere oppdrag i oppdragsbanken
Når du leter i oppdragsbanken kan du også legge til oppdraget
du vurderer å gjennomføre i dine favoritter. Da trykker du på den
grønne kløveren øverst i oppdraget. (NB. Du må være logget
inn på 4h.no for å kunne legge til oppdraget i dine favoritter).

Når du er ferdig å lete, kan du lett finne igjen alle
oppdragene du har favorisert gjennom filter.

Legge til eget oppdrag
Du kan også legge til egne oppdrag.
Egne oppdrag vil ikke vises for noen andre enn deg/dere i
prosjektet og klubbrådgiver som vurderer.
Det blir ikke lagt ut noen sted annet enn i dette spesifikke
4H-prosjektet.

Progresjonsbaren viser når du har valgt nok oppdrag
ut fra dine krav!
Obs! Husk at hvis dere oppretter et gruppeprosjekt med
en senior og en junior, er det fint at senior oppretter
prosjektet.
Da vil progresjonsbaren ta utgangspunkt i kravene til en
senior.
Dette er viktig for at senior skal få gjennomført nok
oppdrag ut i fra sine krav.
Avtal dere i mellom slik at junior muligens kan gjøre litt
mindre av oppdragene som er lagt inn, da den har lavere
krav.

Trenger du mer informasjon?
Sjekk ut våre informasjonssider.
Har du oppdaget noen feil eller mangler på denne siden?
Ta kontakt med oss på support@4h.no

Gjennomføring
Prosjektplattformen

Om gjennomføring
Når man har sendt inn prosjektplan til godkjenning, må
klubbrådgiver godkjenne prosjektplanen før man kan
fortsette på gjennomføringssidene.

Se opplæringsvideo om gjennomføring her

Når klubbrådgiver har godkjent prosjektplanen, vil det
komme en varsel i prosjektplattformen.

Hva skal legges inn på gjennomføringen?
Når planen er godkjent, vil gjennomføringssidene
åpnes. Man får da tilgang til:
•

Prosjektsammendrag og overordnet
beskrivelse: Her kan man legge inn et
prosjektbilde, som vil bli hovedbilde til 4Hprosjektet. Man skal også skrive noen setninger om
hva prosjektet handler om.

•

Oppdrag: Man dokumenterer hvert oppdrag hvor
man kan velge mellom å legge inn bilde, laste opp
youtube lenke, tekst, bildegalleri, lenker og
dokumenter. Husk å krysse av for status på
oppdrag, bla til neste side for å lese mer.

•

Hjelp til å endre prosjektet? Man kan sende en
melding til klubbrådgiver hvis man vil endre noe i
prosjektplan eller lurer på noe.

Status på oppdrag
Når man er ferdig med å dokumentere oppdraget, må
man krysse av for dette under «status for oppdraget».
Her velger man:
Ferdig (grønn farge): Ble ferdig med oppdraget.
Ble ikke ferdig (rød farge): Ble ikke ferdig med
oppdraget, men har prøvd, og vil ha oppdraget med i
vurderingen av 4H-prosjektet.
Skal ikke med (svart farge): Har ikke gjennomført
oppdraget og vil ikke ha det med i vurderingen av 4Hprosjektet.

Trenger du mer informasjon?
Sjekk ut våre informasjonssider.
Finner du feil eller mangler på siden?
Ta kontakt med support@4h.no

Økonomi
Prosjektplattformen

Økonomi
(regnskap)
Når du/dere har gjennomført prosjektet er det på
tide å føre regnskap for hva som faktisk er brukt
og skaffet av penger i prosjektet.
I prosjektplanen laget du/dere et budsjett. På
økonomisidene skal man skrive regnskapet for
prosjektet.
Et diagram øverst på siden viser forskjellen på
kostnader og inntekter i budsjett og regnskap.
Budsjett: Lysegrønn søyle (dette ble lagt inn i
prosjektplan og kan ikke endres)
Regnskap: Mørkegrønn søyle (denne endrer seg
så fort du legger inn tall i regnskapet).
OBS! Det er kun seniorer og juniorer som har
som krav om å fylle ut regnskap. Men
aspiranter kan legge inn hvis de vil.
Se opplæringsvideo om økonomisidene her.

Regnskap – kostnader
Legg inn hva som kostet i prosjektet, og eventuelt
hvordan du/dere har fått tak i tingen.
a) Legg inn faktisk forbruk på tingen i kolonnen
ved siden av budsjettert kostnad. Hvis du ikke
skriver noe, regner den automatisk ut at du har
brukt kr 0.
Og/eller
b) Legg inn nye kostnader hvis du har
brukt penger du ikke tok med i budsjettet.
c) Skriv gjerne en kommentar til kostnadene slik
at det er lett å forstå hvorfor det evt. er forskjell på
tallene i budsjett og regnskap.

Regnskap – inntekter
Legg inn hvordan du/dere har skaffet penger til
prosjektet, og eventuelt hvordan du/dere har tjent
penger på prosjektet.
a) Legg inn faktisk inntekt i kolonnen ved siden av
budsjettert inntekt. Hvis du ikke skriver noe, regner
den automatisk ut at du har fått kr 0.
Og/eller
b) Legg inn nye inntekter hvis du har fått andre
inntekter som du ikke tok med i budsjettet.
c) Skriv gjerne en kommentar til inntektene slik at
det er lett å forstå hvorfor det evt. er forskjell på
tallene i budsjett og regnskap.

Tips!
Du/dere kan også legge inn kostnader og inntekter på økonomisidene fortløpende når du/dere
dokumenterer på gjennomføringssidene, slik at du/dere til en hver tid har god oversikt over regnskapet.
Juniorer har ikke krav om føre budsjett og har dermed kanskje ingenting å føre i regnskapet. Juniorer har
derimot krav om å føre regnskap. Men det er mulig å legge inn kr 0. Men husk at medlemskontingent er en
utgift!

Trenger du mer informasjon?
Sjekk ut våre informasjonssider.
Finner du feil eller mangler på siden?
Ta kontakt med support@4h.no

Avslutning
Prosjektplattformen

Avslutning
Under den lilla fanen «avslutning» skal du
avslutte prosjektet ditt. Dette skal du gjøre når
4H-prosjektet er ferdig gjennomført og
dokumentert under fanene «gjennomføring» og
«økonomi».
Her skriver du en evaluering av 4H-prosjektet
og hvordan du ønsker å stille ut prosjektet på
høstfest.
Tilslutt sender du 4H-prosjektet inn til
vurdering.
Se opplæringsvideo om avslutning her

Evaluering og avslutning
Her skal du skrive hvordan det har gått i
4H-prosjektet ditt. Hva gikk bra? Var det
noe du ikke fikk til eller som var
vanskelig? Hva har du lært?
Det er ikke alltid at alt går som planlagt,
og her kan du forklare hvorfor noe ble
annerledes enn i planen. slik at
klubbrådgiver får en god forståelse av
hvorfor ting har blitt som det har blitt.
Det er også en fin måte å vise at du har
tenkt over hvordan du selv mener at det
gikk, noe som er kjekt å se tilbake på
senere.
Bruk gjerne hjelpeteksten ved siden av
overskriften for å svare på spørsmålene.
Hvis du vil lage en film av evalueringen,
kan du legge inn en youtube-lenke til
filmen her.

Utstilling

På høstfest skal du lage en utstilling
av 4H-prosjektet ditt. I denne
tekstboksen skal du skrive hvordan
du skal gjøre dette. Skal du ha med
smaksprøver? Vise bilder?
Et tips er å gjerne skrive ned hva du
trenger til høstfesten for å stille ut
4H-prosjektet ditt.

Samtykke
Her må du krysse av for om du bekrefter at
det er ok at 4H kan offentliggjøre
prosjektet eller ikke.
Det betyr ikke at prosjektet blir lagt ut
automatisk, men at vi har fått tillatelse til å
bruke prosjektet hvis det er relevant.
Husk! Hvis du/dere krysser av for at
prosjektet kan offentliggjøres, må du/dere
være sikker på at alle som er på bilder og
blir nevnt i tekst har gitt tillatelse om at det
er greit.

Ferdigstilling av prosjekt - send prosjekt til vurdering
Når du er ferdig med alt, det vil si; dokumentert alt av oppdrag
under fanen «gjennomføring», ført regnskap (senior og junior)
under fanen «økonomi» og lagt inn evaluering og informasjon
om høstfestutstilling, kan du sende inn prosjektet til endelig
vurdering.
1. Se at du har satt riktig status på de ulike oppdragene. Alle
oppdragene må ha fått en status.
2. Kryss av for «Jeg/vi bekrefter at prosjektet er ferdig utfylt, og
at det er klart for vurdering»
3. Trykk «send til vurdering».
Prosjektet er nå låst og det er klubbrådgiver sin oppgave å godkjenne eller ikke godkjenne
prosjektet. Klubbrådgiver har også mulighet til å sende prosjektet tilbake til deg hvis den
mener at du må endre på noe før du kan få det godkjent.

Trenger du mer informasjon?
Sjekk ut våre informasjonssider.
Har du oppdaget noen feil eller mangler på siden?
Ta kontakt med oss på support@4h.no

