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4H-prosjekter  

Oktober nærmer seg med stormskritt og nå 

skal 4H-prosjektene ferdigstilles.  

For å vise videoer i prosjektene, må man 

ha en YouTube-konto. Det er mulig å 

opprette en privat konto. Er man under 18 

år, må man ha samtykke fra en foresatt.  

 

Dersom et medlem ikke får jobbet i 

prosjektplattformen, kan det være at 

prosjektplanen er levert, men at den enda 

ikke er godkjent. Klubbrådgiver må 

godkjenne planen i prosjektplattformen, før 

medlemmene kan jobbe med 

gjennomføring. Prosjektplanen må også 

være godkjent før en ser prosjektet i 

medlemsregisteret og på høstfestlista. 

 

En klubbrådgiver kan invitere en ekstern 

person til å vurdere 4H-prosjektet, men det 

er klubbrådgiveren som skal gi den 

endelige sluttvurderingen. 

 

Bruk informasjonssidene om du lurer på 

noe; der kan du finne kom-i-gang 

presentasjoner, steg-for-steg veiledere og 

våre opplæringsvideoer. 

 

USA-utveksling 

Nå kan 4H-ere i alderen 15-18 år oppleve 

hverdagslivet i en amerikansk familie, 

utforske den amerikanske kulturen og føle 

litt på hvordan det er å leve i USA!  

4H Norge kan sende opptil 20 deltakere + 

to reiseledere til USA på utveksling neste 

sommar. Ankomst Washington DC er 

23.juni, avreise fra USA er 20.juli 2023. 

Søknadsfrist 15. november. 

 Les mer om USA-utveksling her. 

 

IFYE-utveksling 

Lyst til å oppleve et annet land fra 

innsiden? Nå er det på tide for reiseglade 

alumner med plaketten å søke IFYE-

utveksling for sommeren 2023! 

Søknadsfrist: 15.november. 

Mer informasjon om IFYE og 

søknadsskjema finner du her. 

 

Høstens oppdrag 

På høsten viser naturen seg fra sin vakreste 

side! Kald luft, fargerik natur, og med 

vissheten om at dagene blir kortere, setter 

vi instinktivt mer pris på dagslyset. Her i 

nord er vi flinke til å sette pris på alle 

årstider og det som er særegent med hver 

av dem. 

 

Hvordan tar du høsten i møte? Hva med å 

oppleve nærnaturen gjennom «Årstidens 

oppdrag» og bli med i trekningen av nytt 

friluftslivutstyr? Du kan gjøre høsten mer 

spennende og begivenhetsrik med å gjøre 

et eller flere oppdrag høsten. Du er da med 



 

 

i trekningen av premier til en verdi av 700 

kroner! Sjekk ut høstens oppdrag her. 

 

 

Frifondmidler 

Klubber som mottok Frifond-

midler desember 2021, har frist til å 

bruke opp midlene frem til 1 

desember 2022. Beløpet som ble 

utbetalt, finnes på klubbens side i 

medlemsregisteret under fanen 

årsmelding. Husk at siste frist for å 

rapportere hva frifondmidlene har 

blitt brukt til er 1.desember. Mer 

om frifond og rapportering finner 

du her. 

 

Synlig høstfest 

Vi ønsker de klubbene som ikke har 

gjennomført høstfest enda lykke til og god 

feiring!:) Kanskje kan dere bruke 

høstfesten til å synliggjøre klubben deres 

og det gode arbeidet dere gjør for barn og 

ungdom i nærmiljøet. Kontakt lokale 

aviser eller bruk sosiale medier. Husk 

samtykke dersom dere ønsker å dele bilder. 

 

Merker bestilles i nettbutikken, men du må 

ha opprettet en bruker og logge deg inn 

først. Hvordan du gjør dette kan du lese om 

her.  

 

Digitalt nettverksmøte 

Leirsesongen er over, men aktiviteten er 

fortsatt stor og både 4H-gårder og 

fylkeslag har kurs og leire for barn og 

unge. Det er viktig at vi er kjent med 

hvordan vi kan forebygge uønskede 

hendelser, og hvordan vi håndterer disse på 

en god måte hvis de skulle oppstå. 

 

Bli med på nettkurset og bli trygg på hva 

du skal gjøre om noe uønsket oppstår. 

Meld deg på her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktige datoer  

1. nov.: Nominasjonsfrist 4H sin 

frivillighetspris 

1. nov.: Global 4H Day 

11. - 13. nov.: Instruktørkurs, del 1 

1.des. Siste first for årsmelding for 

klubbene. 

5. des.: Frivillighetens dag 

31. des.:  Siste frist for å godkjenne 

digitale 4H-prosjekter. 

13-15. jan. Styrevervkurs i Bodø. 

 

 

 

 

 

 

https://4h.no/om-4h/aktuelt/hostens-oppdrag
https://4h.no/ressurssider/frifond/#tile-2648-faq-27518
https://4h.no/for-4h-ere/nettbutikk/hvor-bestiller-jeg-prosjekthefter-og-merker#tile-2446-faq-1257
https://4h.no/hva-skjer/arrangement/digitalt-nettverksmote-trygge-arrangement-og-leire?instance=0
https://www.us2.list-manage.com/track/click?u=af11c92e83966796cafc051a8&id=0f79c82dad&e=cc8f8b44b8
https://www.us2.list-manage.com/track/click?u=af11c92e83966796cafc051a8&id=0f79c82dad&e=cc8f8b44b8
https://www.us2.list-manage.com/track/click?u=af11c92e83966796cafc051a8&id=7ce87cd504&e=cc8f8b44b8
https://www.us2.list-manage.com/track/click?u=af11c92e83966796cafc051a8&id=f34e58e73b&e=cc8f8b44b8

