
 
Forberedelser til høstfest! 
 
Ta gjerne en titt på ressurssidene til 4H Norge – 
her finner dere masse nyttig informasjon og oppdaterte opplæringsvideoer  
for prosjektplattformen 
 
Mest stilte spørsmål i forbindelse med forberedelse til høstfest! 
  

1. Hvordan registrere prosjekt på medlemmet?  
2. Hvordan ta ut liste over merker, dvs Høsfest liste?  
3. Hvor bestiller jeg prosjekthefter og merker?  

  
Medlemmet kan enten gjennomføre prosjektet digitalt eller manuelt som tidligere med 
prosjekthefte. Merk at man ikke skal registrere prosjektet sitt både digitalt og manuelt. 
Medlemmet skal KUN registrere prosjektet manuelt om den IKKE ønsker å ha et digitalt 
prosjekt. Det er kun lov å registrere ett prosjekt inneværende år. Mange er godt i gang med 
digitale prosjekter, men vi vet at pga korona så er det mange som ikke har kommet helt i 
gang. Her kommer derfor en liten guide til hjelp med innspurten.  
  

1. Hvordan registrere prosjekt på medlemmer?   
 

a. Digitalt prosjekt:  
Et digitalt prosjekt må medlemmet selv registrere og gjennomføre via 4H Norges digitale 
prosjektplattform. For å registrere et digitalt prosjekt går medlemmet inn på 4H.no og logge 
seg inn. Se mer info her om innlogging.  
  
Når du er innlogget gå videre inn på 4H-prosjekter, merket gult på bildet nedenfor. Her finner 
du god veiledning og videoer til hvordan du oppretter og gjennomfører et digitalt prosjekt.   
Du kan også gå direkte inn her for å lese mer om digitale prosjekt uten å være innlogget.  
  



  
   

b. Manuelt prosjekt med prosjekthefte:  
  
Manuelt prosjekt kan medlemmet selv registre direkte på Min side, se mer informasjon 
nedenfor eller klubbrådgiver kan registrere på medlemmet direkte i medlemsregisteret.  
  
Vi anbefaler dere å sjekke ut om det er tilgjengelig prosjekthefte for ønsket prosjekt før dere 
gjennomføre registreringen i medlemsregisteret. Fysiske prosjekthefter fases ut i perioden 
fremover så flere kan derfor allerede være utgått. Anbefaler dere eventuelt å benytte «Fritt 
valg heftet» om det ønskede heftet alt er faset ut.  
  
Alternativ 1: Medlemmet selv registrere gjøres via Min side.  
Gå på 4H.no og logg inn med medlemsnummer og passord, se mer info om innlogging her 
(link til ressurssider Innlogging)  
  
Når medlemmet er innlogget. Gå inn på Min side og videre inn på mine aktiviteter og 
mine prosjekter, se bilde nedenfor;  
 



 
  
Velg ønsket prosjekt i nedtrekks menyen og fyll ut beskrivelse om ønskelig i fritekstfeltet.  
Husk å lagre! Nå er prosjektet registrert, og klubbrådgiver kan ta ut høstfestliste med forslag 
om merke.  
 

 
   
Alternativ 2: Klubbrådgiver gjør registrering av prosjektet på medlemmet  
  
Klubbrådgiver logger seg på Min side og går videre inn på Medlemsregisteret;  



  
  
Her velger du fanen «Tilknyttede», da får du opp en liste over alle medlemmene i klubben.  
  

  
  
Trykke direkte på medlemsnummeret på ønsket medlem og få opp medlemmets 
informasjons kort. Når du har kommet inn på medlemmet gå videre inn på arkfanene 
«Prosjekt».  
  



  
  
Trykk «Legg til» og velg ønsket prosjekt i nedtrekks menyen. Velger medlemmet et Fritt valg 
prosjekt må du fylle ut i fritekstfeltet med hva det er medlemmet ønsker å ha som jobbe med 
i sitt prosjekt år. Til dato blir automatisk fylt ut til 01.11.nn. Husk å lagre!  
  

  
  
Når prosjektet er gjennomført og godkjent går du som klubbrådgiver inn på medlemmet igjen 
og huker av for Godkjent prosjekt. Da vil merket bli synlig på den digitale prosjekt profilen til 
medlemmet.  
  
  



2. Hvordan finne ut hvilke merker som skal bestilles opp?  
  
Når medlemmene har registret sine prosjekter digitalt eller manuelle kan du som 
klubbrådgiver ta ut en «Høstfest rapport» på klubben. Dette gjøres inne i medlemsregistret 
på klubben, se bilde;  
 
Du kan søke opp klubben via navn eller klubbnummeret. Gå så inn på arkfanen 
«Rapporter».  

  
  
Fyll inn årstallet du ønsker å ta ut Høstfest/merkeliste for og velg rapport. Anbefaler excel.  
 
Du vil da få opp en komplett medlemsliste med forslag til merker for ønsket årstall for de 
medlemmene som har lagt inn prosjekter pr den dagen du tar ut liste.  

  
  
Når du er inne på rapportbiblioteket for klubben kan du blant annet også ta ut:  

 Medlemsliste i excel 
Denne listen inneholder aktive medlemmer og er nå oppdatert med siste betalt 
dato for kontingent.  
 
 Foresatte liste i excel 
Denne listen inneholder alle registrerte pårørende pr medlem. Pårørende 
informasjon kan oppdateres av medlemmet selv på Min side.  
 



 Årsmelding PDF for tidligere år 
Husk at du må skrive inn årstallet i boksen ovenfor før du trykker på 
rapporten.  

  
 
  

3. Hvor bestiller jeg prosjekthefter og merker?  
  
Bestilling av prosjekthefte og merker gjøres via 4H Norges nettsider her.  
  
Her finner du informasjon om hvordan du logger inn i nettbutikken: 
https://www.4hbutikken.no/kundesenter/brukerveiledning 
  
Når medlemmene har registrert sine prosjekter enten manuelt eller digitalt kan du ta ut 
høstfestlisten, se eget punkt på hvordan du gjør dette. I denne listen vil du få en oversikt over 
hvilket merke det enkelte medlemmet skal ha og kan gjennomføre bestilling via nettbutikken.  
Anbefaler at du gjør dette i god tid før høstfesten.  
  
Aspirant merker: 
9 år  = Grønt merke 
10 år  = Blått merke 
11 år  = Rødt merke 
  
  
Lykke til!  
 


