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Program
• Hilsen fra Fylkesstyret

• Korona – retningslinjer

• Tips til høstfest / 4H aktivitet

• Prosjektvurdering

• Spørsmål/Innspill



Hilsen fra 
fylkesstyret
ved Mari Aksdal Hermansen

Flott at mange klubber er i gang igjen med aktivitet
"Back to Normal" - støtten – Mange klubber har fått økonomisk 
støtte til 4H aktiviteter. Oppfordrer  alle klubbene til aktivitet. Ta 
kontakt om dere ikke har søkt enda.

• Jubileumsklubbene får besøk på høstfestene fra fylkesstyret

• Ønskes videohilsen fra fylkesstyret til høstfesten, kontakt fadder –
og gi gjerne stikkord dersom noe spesielt dere ønsker skal tas med 



Korona 
Gjennomgang av retningslinjene for 4H-aktivitet 



?



• Ingen 4H aktivitet skal bryte med helsemyndighetenes nasjonale 

retningslinjer. 

• Det åpnes for 4H aktivitet på klubbnivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå for 

inntil 100 deltakere. Det kan videre åpnes for arrangementer med inntil 

200 deltakere, ved forespørsel via generalsekretær. 

• I samråd med sentralstyret, oppdaterer sekretariatet 4H Norges 

nettside med utfyllende informasjon og inspirerende innhold.

Sentralstyrets vedtak





Generelle retningslinjer for 4H

A. Vi holder oss oppdatert på nasjonale retningslinjer, og sørger for at alle aktiviteter og 

arrangementer er i tråd med råd og anbefalinger om smittevern fra helsemyndighetene

B. Vi gir informasjon om gjeldende regler og rutiner til alle deltagere i forkant av 

arrangementet.

C. Vi vasker hendene godt og legger opp til gode hygienetiltak

D. Personer som er syke eller har forkjølelsessymptomer skal ikke delta på 4H-aktiviteter

E. Vi holder oversikt over hvem som deltar på aktiviteter og arrangementer. Ansvarlig 

arrangør skal ha deltakerlister med kontaktinformasjon i tre uker etter arrangementet

F. Unngå fysisk nærkontakt og hold anbefalt avstand mellom personer

G. Vi følger LNUs sjekkliste for godt smittevern ved aktiviteter i frivillige 

organisasjoner



LNUs sjekkliste for smittevern ved 
aktiviteter i frivillige organisasjoner

https://www.lnu.no/korona/veileder/#sjekkliste




Lokale arrangement, 
4H møte/høstfest



• Det er åpnet for lokale arrangementer (kurs, klubbkvelder, lokale leirer mv) med 

opptil 100 deltagere.

• Det kan åpnes for lokale arrangement for 101 til 200 deltakere. Ved ønske om slike 

arrangementer må klubben sende en forespørsel til generalsekretær som vil 

vurdere hver enkelt henvendelse. I vurderingen vil det legges vekt på smittevern.

• Det gjøres unntak fra regelen om 1 meter avstand for barn og unge under faste 

fritidsaktiviteter der det er nødvendig (inntil 20 personer).

Klubb- og lokale aktiviteter



• Se skjema under retningslinjene på nettsiden

Arrangementer over 100 personer? 



Verktøy for planlegging
av 4H aktivitet

Høstfest , årsmøte, kurs og leir

1. ROS-analyse

2. Sjekkliste

Både ROS analyse og egne sjekklister utarbeides 
av 4H Norge, publiseres så snart de er klar.





Gjennomføring
• Holde 1 metersregel – unntak inntil 20 personer, 

faste/regelmessige grupper 

• Smittevernansvarlig – koordinere og få smittevern på 
dagsorden – beredskap har alle ansvar for

• Logistikk – hvis mulig ha en inngang og en utgang av lokalet
led folk rundt i samme retning. Bruk skilt!

• Ventesirkler
før de går opp på scenen, og sørg for avstand på scenen



• Matservering – god hygiene og avstand

buffet sjekk mattilsynet.no 

Hvordan kan vi servere buffet på en trygg måte?

• Bør ikke dele utstyr, rengjøres mellom hvert bruk

Vaske overflater ofte

•

Høstfest – påmelding på forhånd, ha med lapp med navn, 

registrering ved ankomst

• Kiosksalg / Basar/ loddsalg – helst kontantløst  

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Mat_og_drikkevann/hvordan_kan_vi_servere_buffet_paa_en_trygg_maate.39869


+ sjekk Inform

Bruk gjerne Facebook: 

Klubbrådgivere i 4H Rogaland

til inspirasjon og samarbeid på tvers av klubbene. 

Følg med på våre nettsider

www.4h.no/rogaland

http://www.4h.no/rogaland


Spørsmål i chatten?

Det kom ingen spørsmål om Korona og tips til 
Høstfest/Aktivitet 



Informasjon på 4h.no



Informasjon for 4H

Viktig informasjon ligger på 
ressurssider øverst på nettsiden



På ressurssidene fins ulike 
ressurser

Siden blir oppdatert jevnlig

Info om vurdering og 
høstfest fins under «For 
klubbrådgiver»



For Klubbrådgiver

Klikk på ulike bilder for å 
få opp informasjonen

• Hvilke merker

• Om høstfest

• Vurdering prosjekt –
korona versjon



Prosjektvurdering 2020
• Se bort fra oppmøteregelen

• Godkjenn alle prosjekt med:
• Prosjektplan

• Evaluering

• Utstilling er ikke krav til godkjenning

• Ingen prosjekt: hjelp med et mini-prosjekt

• Ingen arbeid: Alt er læring, også når ting ikke går 
som planlagt. Tenk hva en har lært og hvorfor 

Legg vekt på læringsvilje og innsats 

framfor resultat og måloppnåing dette året



Prosjektplattformen



Kom i gang

Logg deg inn

Gå til 4H-prosjekter



Gå til prosjektplattformen

NY: Hvordan registrere prosjekt 
med prosjekthefte



Startside 

Klubbrådgivere har 
egen startside 

Bytt rolle hvis du ikke 
kommer på side med 
«Hei klubbrådgiver»

Gå til prosjektoversikt 
for klubben



Endre klubbrådgiver for prosjekt
1. Velg prosjekter du 

skal ha ansvar for

2. Klikk i «Velg 
handling»

3. Velg «Legg til i min 
liste»

4. Klikk «Lagre»

! Du kan ikke legge 
prosjekt til en annen 
klubbrådgiver !

1

2

3

4



Mer om prosjektstatus
Til medlemsregisteret

PDF utskrift 

kommer 

1.10.2020
Låst for medlem



Åpne opp godkjent prosjektplan

Klubbrådgiver kan låse opp prosjektplan 
etter godkjenning. Status blir «Under 
planlegging» og prosjekt blir slettet fra 
medlemsregisteret.



Viktig i planlegging og under arbeidet!

• Bruk hjelpetekst 

• Lagre ofte

Under arbeid:

• Kryss av status for 
oppdraget før 
levering av prosjekt



Medlemmer kan be om hjelp

Medlemmer kan sende 
en melding fra 
prosjektplattformen

Du får e-post og kan 
finne de under «Mine 
meldinger og varsler» 



Godkjenning av prosjekt -1

Kryss av 
oppmøtestatus

Skriv vurdering som 
klubbrådgiver



Godkjenning av prosjekt -2

Send e-post til 
ekstern person 
som skal vurdere

Ekstern vurdering 
vises her



Åpne opp levert prosjekt

Klubbrådgiver kan sende 
prosjekt tilbake til medlem

Status blir «Under arbeid»



Spørsmål i chatten?

Se siste slide
– for spørsmål og svar 



Program
• Hilsen fra Fylkesstyret

• Korona – retningslinjer

• Tips til høstfest / 4H aktivitet

• Prosjektvurdering

• Spørsmål/Innspill



Husk!
Ny digital klubbrådgiverkveld

torsdag 5.november kl 20

Tema : Årsmelding «Min side» og årsmøte –

ny absolutt frist 1.desember



Spørreundersøkelse LNU

Har du sjanse til å bruke 5 minuttet ?
– da hjelper du til i det videre arbeidet til LNU

Hvordan er det å skaffe lokaler for dere i dag?

Bli med på den nasjonale undersøkelsen av hvor enkelt det er å skaffe lokaler for ulike barne- og 
ungdomsorganisasjoner!

Undersøkelsen vil bli brukt til å:
- Prioritere LNUs arbeid med lokaler
- Påvirke politisk for å få flere lokaler åpnet for bruk

https://lnu-norge.typeform.com/to/i3aADbR5

https://lnu-norge.typeform.com/to/i3aADbR5


Takk for i kveld og lykke til! 

Ring oss eller mail oss, så hjelper vi dere gjerne!

Linda 940 83 614

Anne-Berit 41 20 78 39



Spørsmål i chatten? 
1. Må de medlemmene som har gammeldags prosjekt med prosjekthefte også logge seg inn i det 

nye prosjektsystemet? Nei, dette legges inn på Min side, enten av medlemmet selv, eller noen 

andre i klubben. Se slide 27

2. Er det mulig å åpne opp igjen et godkjent prosjekt? 

Det er nå mulig å åpne opp prosjektet som er godkjent for Klubbrådgiver. Se Under 

Vis/Godkjenn Plan – eller se slide 31 for å låse opp en godkjent plan.

3. Kan vi som klubbrådgivere ved innlogging i den nye prosjektplattformen hjelpe medlemmene med 

å fylle ut plan, oppdrag m.m. for medlemmet? Eller må medlemmet logge inn selv mens vi hjelper 

til?

Dersom du er innlogget som klubbrådgiver kan du hjelpe medlemmet med å fylle ut plan, 

oppdrag, legge inn bilder. Oppfordrer allikevel at dere hjelper til når medlemmet er logget 

inn selv.

4. Dersom vi sender et prosjekt tilbake etter at det er levert, får medlemmet mail eller noen form for 

informasjon om at det er sendt tilbake? Medlem får meldinger i prosjektplattformen.



Spørsmål i chatten? 
5. Kan vi godkjenne prosjekter uten rett antall oppdrag? 

Ja, men det må være registrert oppdrag på prosjektet for å kunne godkjenne. Antall 

oppdrag er veiledende – bruk skjønn.

6. På iPad legger bildene seg liggende – Ifølge utvikler er det avhengig av innstillingen på 

mobil/enhet, plattformen leser bare info om bildet som mobil/enhet lagrer. 

7. Skal utstilling etc. blir som før? Med plakater, framvisning av det som er laget + rapport fra denne 

digitale plattform. Eller er tanken kun digitalt? 

Ingen krav om utstilling av prosjektet for å få det godkjent. Dette er opp til hver enkelt 

klubb hvordan dere har mulighet å løse det med utstilling av prosjekt.

Oppfordrer til å vise frem prosjektene fysisk, hvis det lar seg gjøre eller via digital 

presentasjon. Medlemmene liker å få vise frem hva de har jobbet med og det er til 

inspirasjon til de andre medlemmene. Se slide 24.

8. Om vi kjører gruppe prosjekt, blir det da gruppe godkjenning av plan og gjennomføring, eller 

individuelt? Det er gruppe vurdering, kan evt. gi individuell vurdering direkte til den enkelte.


