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Den grønne skolen
Den grønne skolen er et
samarbeidsprosjekt mellom 4H Norge,
4H-gård Norge og Norges Bondelag.
Målet med prosjektet er å gi 4H-gårdene
og klubbene tilgang til lærerikt,
engasjerende solid pedagogisk
opplæringsmateriell. Den grønne skolen
har blant annet laget en temabank med
mange gode opplegg og materiell som
dere kan sjekke ut. Vi oppfordrer dere til å
sjekke ut sidene deres, og bli inspirert
Les mer om og sjekk ut Den grønne
skolen her.

Høstmedlemskap
Alle som melder seg inn i 4H etter 1.
september og betaler kontingenten før
årsskiftet, får neste års medlemskap med
på kjøpet. Innmelding skjer her.

Vervemateriell
På hjemmesiden til 4H finner dere gode
tips til verving og vervemateriell dere kan
laste ned og skrive ut. I nettbutikken finnes
også vervemateriell dere kan bestille til
klubben/gården. Her finnes plakater, flagg,
infoskriv m.m. Sjekk det ut hjemmesiden
her. Vervemateriell i nettbutikken finner
der her.

Leik og lær
4H-klubber og 4H-gårder kan søke om
midler til å arrangere friluftsleker, lokale
Adresse:
Landbrukets Hus
Sjøgt15-17,
8006 Bodø

aktivitetsdager og kurs med tema friluftsliv
og/eller bærekraftig handling for natur og
miljø. Det er enkelt og søke på
hjemmesiden vår! Les mer om og søk
midler her.

Ungfritid
Ungfritid.no er en plattform hvor frivillige
organisasjoner kan legge ut sine aktiviteter
på en digital oppslagstavle. Gjennom
denne plattformen er det enkelt å finne
frem til aktiviteter for barn, ungdom og
foreldre. Les mer om ungfritid her og
vurder om dette er en plattform klubben
eller gården kan bruke for å nå flere!:)

Frivillighetspris
I år er det frivillighetens år. Derfor skal 4H
Norge dele ut en frivillighetspris til en
person, en gruppe eller en klubb som har
utmerket seg med frivillig innsats til beste
for medlemmer og/eller 4Hs formål, gjerne
gjennom nyskapende ideer og
ekstraordinært initiativ.
Hvem synes dere skal få prisen?
Alle kan nominere en eller flere til å motta
frivillighetsprisen!
Du nominerer enkelt dine favoritter her.
Frist for å nominere er 1. november 2022,
men vi oppfordrer til å sende inn
nominasjoner forløpende😊
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Viktige datoer
September: Gøy på landet på 4Hgårdene
30. sept.: Siste salgsdato landslotteri 2022
3. - 11. sept.: Friluftslivets uke
1. nov.: Nominasjonsfrist 4H sin
frivillighetspris
1. nov.: Global 4H Day
11. - 13. nov.: Instruktørkurs, del 1
5. des.: Frivillighetens dag
31. des.: Siste frist for å godkjenne
digitale 4H-prosjekter.

