
HANDLINGSPLAN 4H OPPLAND 2023-2025 

MÅL TILTAK FYLKESPLAN TILTAK KLUBBENE BÆREKRAFTSMÅL 

Større 

 
 
4H for 
alle 
 
4H at-
traktivt 
 
Gjøre 
4H-ere 
stolt 
 
 

 To verveperio-
der, februar og 
september (sko-
lestart). Følg 4H 
Norge sine ver-
vekampanjer. 

 Målet er å øke 
til 520 innen 
2025. 

 Motivere klubb-
rådgivere til å 
skape aktivitet 
og engasjement 
i klubbene, spe-
sielt for de 
eldste medlem-
mene 

 Hjelpe klubbene 
til å øke med 
minst ett med-
lem pr klubb fra 
året før 

 Legge til rette 
for klubbstart i 
områder uten 
aktive 4H-klub-
ber 

 Verveaktivitet 
og opplæring i 
verving skal til-
bys til alle med-
lemmer. 

 Under større ar-
rangementer 
skal det være 
fokus på verving 
på 4H sine platt-
former 

 Salg av 4H ef-
fekter på fylkes-
arrangement 

 Ha et mål om å 
få til årlig sam-
ling for 

 Er aktive i verve-
periodene og får 
nye medlemmer til 
å melde seg inn i 
4H via «bli med» 

 Hver klubb skal 
øke med minst ett 
medlem i året 

 Motivere til delta-
kelse på fylkesar-
rangement 

 Ha minst ett årlig 
åpent arrangement 
for å nå ut til mu-
lige nye medlem-
mer 

 Lage et arrange-
ment for kløver-
medlemmer i året 

 Rekruttere kløver-
medlemmer til 4H 
og få de til å fort-
sette som ordi-
nære medlemmer 

 Søkelys på med-
lemspleie, beholde 
de eksisterende 
medlemmene 

 Synliggjøre mulig-
hetene som finnes 
i 4H 

 Ha arrangementer 
som passer for din 
4H klubb 

 Bruke Roll-Up og 
andre profilerings-
artikler på aktuelle 
arenaer. 

 Oppfordre foreldre 
og klubbrådgivere 
til å være støtte-
medlemmer 

 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

  

 



fylkesstyrene i 
regionen 

 Skape et sam-
hold for de 
eldste medlem-
mene (alumner 
og seniorer) 
med en felles-
samling med 
«aktivitet for li-
vet» i regionen 

Smartere 

 
 
Lettere å 
drive 4H 
 
Arbeide 
aktivt 
med bæ-
rekraft 
 
Utvikle 
teknologi 

 Klubbkontak-
tene i fylkessty-
ret har en viktig 
jobb å gjøre for 
å ha innsikt i 
sine klubber. De 
bør ha en regel-
messig kontakt 
med leder og 
klubbrådgivere 
gjennom året. 
Delta gjerne på 
et klubbarrange-
ment i året.  

 Ha et region-
møte i hver re-
gion i septem-
ber og digitale 
møter med klub-
bene ved behov 
for å nå ut med 
aktuell info 

 Være tilgjenge-
lige for foreldre 
og klubbrådgi-
vere igjennom 
året 

 Arrangere styre-
vervskurs, stor-
kurs, fylkesleir, 
fylkesårsmøte 
og FIXIT i tråd 
med vedtatt års-
plan 

 Tilrettelegge for 
aspirantleire i 
regionene 

 Motivere og tilret-
telegge for at sty-
ret reiser på styre-
vervkurs for å lære 
drift av egen klubb 

 Skape en kultur 
der det er en selv-
følge å reise på 
4H-arrangement 
regionalt, i fylket 
og nasjonalt.  

 Møte opp på 
klubbrådgiversam-
ling 

 Inkludere foreldre i 
4H-klubben 

 Delta på region-
møte 

 Ta kontakt med 
klubbkontakten 

 Arrangere overnat-
tingsturer 

 Bruke handlings-
planen aktivt igjen-
nom året 

 Tenke over kilde-
sortering på alle 
arrangement. 

 Gjennom aktivitet 
fikse og reparere 
utstyr – tenk sirku-
lærøkonomi 

 

   

 
 

   

  
 

   

 



sammen med 
klubbene 

 Søke kontakt 
med andre or-
ganisasjoner/fyl-
ker/regioner og 
forsøke et sam-
arbeid både 
korte og langsik-
tig 

 Bruke hand-
lingsplanen ak-
tivt igjennom 
året 

 Tenke over kil-
desortering på 
alle arrange-
ment 

Synligere 

 
Jobbe 
med 
kommu-
nikasjon 
 
Bruke vi-
suell pro-
fil 
 
Følge 
nye tren-
der og 
være 
treffsikre 
i kommu-
nikasjo-
nen 
 
 

 Bruke bilder og 
illustrasjoner på 
Facebook, In-
stagram og 
Snapchat på 
nettsiden i for-
kant og etter ar-
rangement 

 Bistå klubbene 
med utstyr og 
materiell når de 
skal stå på 
stand 

 Sande ut ny-
hetsbrev hver 
måned 

 Utvikle flere 
tidsriktige 4H ef-
fekter 

 Bruke logoen 
der det er mulig 

 Oppfordre til å 
bruke 4H artikler 
i hverdagen, 
spesielt 4H-da-
gen 

 Synliggjøre bæ-
rekraftsmålene i 
SoMe 

 Dele bilder aktivt 
på SoMe 

 For å synliggjøre 
lokal 4H aktivitet 
oppfordres klub-
bene til å ha åpne 
facebooksider og 
Instagramkontorer 
der glimt fra klub-
bens aktiviteter de-
les 

 Uoppfordret sende 
bilder og tekst til 
4H-kontoret/fylkes-
styret når dere har 
gjort noe gøy i 
klubben som andre 
kan ha interesse 
av. 

 Dra på skolebesøk 
og fortell om 4H. 

 Gjennomføre 
stands i løpet av 
året for å synlig-
gjøre 4H lokalt. 

 Ha åpne arrange-
menter i klubben 

 Ha foreldremøte 
for alle mulige nye 

 

   

  
 

   

 



medlemmer i star-
ten av 4H-året for 
å informere om 
hva 4H er. 

 Framsnakking av 
4H 

 #4H #vier4H 
 Sende inn artikler 

til lokalaviser før 
og etter arrange-
ment 

 Bruke bærekrafts-
målene aktivt på 
møter og arrange-
menter, som f.eks. 
oppkalle rom/plas-
ser etter de. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


