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4H-prosjekter og 

prosjektvalg
Nytt år og nye muligheter



Plakettløpet

• Medlemmer skal gjennomføre ett 4H-prosjekt i 
året.

• Plakett: Gjennomføre og få godkjent syv 
prosjektår før de fyller 26 år.

• Les mer om merkesystemet her. 

https://4h.no/for-4h-ere/merkesystemet/


Manuelt eller digitalt prosjekt?

• Prosjekthefter fases ut – finnes fortsatt 
noen i nettbutikken.

• Fritt valg og Aspirant

• Manuelle prosjekt registreres på Min side.

• Digitale prosjekter registreres i 
prosjektplattformen, IKKE på Min side.

https://www.4hbutikken.no/


Oppdragsbanken

Oppdrag: De praktiske aktivitetene man skal gjøre i 
prosjektet. 

• Bli inspirert i oppdragsbanken

• Søk på kategorier og legg til favoritter 

• Også mulig å legge inn egne oppdrag i prosjektet

Se opplæringsvideo om oppdragsbanken her.

https://4h.no/oppdragsbanken/
https://www.youtube.com/watch?v=qF2WxYgkx9o&list=PLXjHeIle6rPDTMGVQtQompb-39Rd2h-h4&index=4


Steg 1: Start nytt prosjekt

• Logg inn på 4h.no

• Gå til https://4h.no/4h-prosjekter/

• Trykk på 

«Mitt 4H-prosjekt – prosjektplattformen» 

• Start nytt prosjekt

Se opplæringsvideo om hvordan finne frem 

til prosjektplattformen her.  

https://4h.no/4h-prosjekter/
https://www.youtube.com/watch?v=iG3GN9Y17LQ&list=PLXjHeIle6rPDTMGVQtQompb-39Rd2h-h4&index=4&ab_channel=4HNorge


Steg 2: Lage prosjektplan

Se opplæringsvideo om planlegging her. 

https://www.youtube.com/watch?v=6OkQWQtJoL4&list=PLXjHeIle6rPDTMGVQtQompb-39Rd2h-h4&index=7&ab_channel=4HNorge


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. Du kan lese mer om dette her. 

• Arbeidsform: Her velger du om du skal jobbe alene, i gruppe 

eller sammen med hele klubben. 

• Innleveringsfrist: Dette er frist for innlevering av hele 

prosjektet. Usikker på når fristen er? Spør klubbrådgiver i 

klubben din. 

https://4h.no/informasjonssider/om-planlegging/#tile-2557-faq-2217


Oppdrag

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 man 

trenger ut i fra sitt krav (senior, junior eller aspirant). Når 

den viser 100 % har man valgt nok oppdrag.

Se opplæringsvideo om hvordan legge til oppdrag her. 

https://www.youtube.com/watch?v=7l5RjAwA-HE&list=PLXjHeIle6rPDTMGVQtQompb-39Rd2h-h4&index=7&ab_channel=4HNorge


Trykk på spørsmålstegn for å åpne hjelpetekstene



Finne prosjekter i klubben

Sjekk at du er logget 

inn som klubbrådgiver, 

hvis ikke kan du enkelt 

bytte rolle.

Trykk på 

«Prosjektoversikt»

På «Min profil» kan du 

velge om du ønsker e-

post varsler. 

Se opplæringsvideo om 

tilgang til 

prosjektplattformen her

https://www.youtube.com/watch?v=mZNumxaWeyw&list=PLXjHeIle6rPDTMGVQtQompb-39Rd2h-h4&index=11&ab_channel=4HNorge


Du får varsel på e-post



Tildele prosjekt til klubbrådgiver 

Klubbrådgiver legger 
til prosjektene den 
skal vurdere i sin 
oversikt. 

Se opplæringsvideo om 
prosjektflyt her.

https://www.youtube.com/watch?v=ifTkFZKrulU&list=PLXjHeIle6rPDTMGVQtQompb-39Rd2h-h4&index=13&ab_channel=4HNorge




Godkjenne prosjektplan



Godkjenne prosjektplan

Se opplæringsvideo om godkjenne prosjektplan her.

https://www.youtube.com/watch?v=AhIE8QWnqsw&list=PLXjHeIle6rPDTMGVQtQompb-39Rd2h-h4&index=14&ab_channel=4HNorge


Planen er ikke godkjent

Hvis planen er mangelfull 
eller det er noe som bør 
endres på, kan du enkelt 
sende planen tilbake til 
medlem sammen med en 
melding.

Obs! Husk at når medlem 
har gjort nødvendige 
endringer, må medlem 
sende inn planen på nytt 
og klubbrådgiver må 
godkjenne. 



Klubbrådgivers to steg

Som klubbrådgiver har man 2 viktige steg i 
prosjektplattformen i løpet av prosjektåret. 

Steg 1: Godkjenne prosjektplan

Steg 2: Godkjenne hele prosjektet



Hjelpe medlem underveis

Selv om klubbrådgiver har to 
hovedoppgaver i 
prosjektplattformen, vil nok et 
medlem trenge hjelp underveis 
i arbeidet. 

Klubbrådgiver kan enkelt gå 
inn og se over prosjektet til 
medlem under fanen «rediger 
prosjekt».

Obs! Her inne har man 
mulighet for å endre og 
redigere prosjektet til medlem, 
så husk å avtale med medlem 
før man gjør noen endringer 
her. 



Prosjektoversikt 

Inne på prosjektoversikten kan du til enhver tid se 
hvordan medlemmene ligger an.



Status for prosjektene



Nasjonal supportkveld 17.2 kl 19-20 

PÅMELDING TIL 16.2

TEAMS lenke blir 

sendt per e-post 

17.2, kl 10

https://4h.no/arrangement/supportkveld-prosjektplattformen-article85154-855.html?instance=0


Lærerike

opplevingar
- skape gode minner

NYTT PROSJEKT I 4H ROGALAND 



Aktivitetskatalog

• Klubbaktivitet

• Kurs for medlemmar

• Aktivitet i lokalmiljø utan klubb



hege.reime@4h.no Spørsmål?



Diverse info



Verving

Her er noen forslag: 

• Februar/mars: Faktura for årets medlemskap sendes 21. og 22. februar. Prøv å få alle som var 
med i fjor til å betale medlemskapet sitt i år også. 

• Mai/juni:
Vis frem klubben på bygdedager og andre åpne arrangement.

Husk 4H dagen – 4.mai – og vår dag 7.mai!



• August og september: 
Skolestart - ny fritidsaktivitet. 
Kanskje 4H er helt perfekt for dem? 
Skoler, del ut brosjyrer og inviter til åpne arrangement

• November og desember:

Alle verver! 
Små og store spør alle de møter om dem vil være med i 4H. 

Vervemateriell kan bestilles i 4H-butikken og lastes ned på 4h.no (under 

Brosjyrer og infomateriell og under Vervemateriell) i nedlastningsarkivet

Verving

https://www.4hbutikken.no/
https://4h.no/for-4h-ere/nedlastingssenter/


Innmelding

• Gå til https://4h.no/blimed/ for innmelding

• Innmeldte får et medlemsnummer innen 1 - 2 dager

• Det vil lanseres betaling med kort og Vipps ved innmelding

Følg med på informasjon som sendes ut i klubbservice og på ressurssidene.

For spørsmål - ta kontakt på kontingent@4h.no.

https://4h.no/blimed/
https://4h.no/for-4h-ere/nedlastingssenter/#collapse-34
https://4h.no/ressurssider/
mailto:kontingent@4h.no


Ny foreldrebrosjyre



Ny foreldrebrosjyre

Kan lastes ned fra vårt nedlastingssenter

www.4h.no/for-4H-ere

https://4h.no/for-4h-ere/nedlastingssenter/#collapse-4115
http://www.4h.no/for-4H-ere


Landslotteriet

Utsending uke 9

Overskuddet går både til klubbene, 
4H i fylket og til 4H Norge



Internasjonalt 

• International 4H Youth Exchange (IFYE):
Søknadsfrist 1.mars

• USA-utveksling – deltakere til Norge

Vil DERE være vertsfamilie?



Friluftsliv

• Midler til lokale arrangementer også i 2022
www.4h.no/hva-skjer/friluftsliv/

• Den grønne skolen

Egen Temabank

https://4h.no/hva-skjer/friluftsliv/
https://dengronneskolen.no/
https://dengronneskolen.no/temabank/


Arrangement

• Styrevervopplæring 18. og 19.februar 
og Årsmøte 20.februar

• 4H-dagen – 4.mai og Vår-dag 7.mai

• Fylkesleir 24.-27.juni – i Årdal

påmelding 25.april – 15.mai 

https://4h.no/arrangement/fylkesleir-i-4h-rogaland-article74928-1025.html?instance=0


Arrangement

• Landsleir i Breim – 30.juli – 6.august
påmelding frå 1.mars 

• Voksenledere + fellesreis

https://4h.no/landsleir2022/


Arrangement

Storkurs på Sola, 26.-28.august
påmelding 13.-30.juni



Arrangement

• Friluftslivets uke 2022 – 3.-11.september


