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Invitasjon 

til 

Seminar og årsmøte 4H-gård Norge 

Helgen 5.- 7.februar 2021 inviteres det til seminar og årsmøte på Thon Hotell Polar i Tromsø.  

Mye er usikkert i disse koronatider, men vi planlegger for en lærerik og spennende samling i 

nord. 4H Troms og prosjektet 4H-gård i Nord er vertskap og har satt opp et spennende 

program.  

 

Vi vil få en orientering om prosjektet 4H-gård i Nord, Urbant 

landbruk, ny skolereform og inkludering for å nevne noe. På 

lørdag på samefolkets dag legger vi opp til besøk hos familien 

Oskal, som har jobbet med reindrift i flere generasjoner i 

Tromsøområdene. Her vil vi også få servert samisk mat.  

 

Praktisk informasjon 

Fremmøte på Thon Hotell Polar kl. 18.00  

 

Pris:  Kr. 3 200,- pr. pers i dobbeltrom  

 Kr. 3 950,- pr. pers i enkeltrom  

 Kr. 2 000,- for dag pakke (mat og kurs uten overnatting).  

 

Påmelding: Via arrangementskalenderen på www.4h.no (til høyre på siden) eller via min 

side oppe til høyre på www.4h.no  

De som melder seg på og ikke er personlig medlem av 4H trykker på «Jeg er ikke medlem» 

og legg inn informasjon som du blir bedt om.  

Meld også fra om allergier eller spesielle behov ved påmelding.  

 

Vi kommer med mer detaljert informasjon.  

Påmeldingsfrist: 6.januar 2021.  

https://goo.gl/maps/nMWZqkW5ch67ZQaa6
https://www.google.com/maps/place/Schweigaards+gate+34A,+0191+Oslo/@59.9098098,10.7646452,17z/data=!4m5!3m4!1s0x46416ef59c96fec7:0x77de28b63f9af4e2!8m2!3d59.9099509!4d10.764585?shorturl=1
https://goo.gl/maps/nMWZqkW5ch67ZQaa6
https://www.google.com/maps/place/Schweigaards+gate+34A,+0191+Oslo/@59.9098098,10.7646452,17z/data=!4m5!3m4!1s0x46416ef59c96fec7:0x77de28b63f9af4e2!8m2!3d59.9099509!4d10.764585?shorturl=1
http://www.4h.no/
http://www.4h.no/


 

 

Vi vil følge med på FHI og myndighetenes råd i forhold til smittesituasjon og restriksjoner for 

reise og arrangement. Hvis vi ikke kan møtes fysisk vil årsmøtet gjennomføres digitalt. 

Informasjon vil bli sendt ut nærmere arrangementet.  

 

 

Vi håper å kunne ønske velkommen til inspirerende dag er første helg i februar.  

 

 

Hilde Ovesen   Ingeborg Tangeraas  Jessica Kennedy-Barlaup   

4H Troms    4H-gård i Nord   4H-gård Norge  

 

 

 

 

PROGRAM 

Fredag 5.februar 
 

15.00  Styremøte for 4H-gård Norge 

18.30 – 21.00     Velkommen til Tromsø ved ordfører Gunnar Willhelmsen (AP) 

Presentasjon. Informasjon om Troms 4H. 

Presentasjon av 4H-gård Nord ved prosjektleder Ingeborg Tangeraas 

 

 

Lørdag 6. februar 
Frokost og formiddagsmøte på hotellet 

 

09.00 - 9.30      Urbant landbruk  

09.30 -10.00 Næringsutvikling på besøksgård  

10.15-10.30 Kaffe, te og rundstykker 

10.30 -12.45 Årsmøte 

13.00 -17.00  Besøke samisk siida med reinkjøring og samisk mat og kultur 

17.00 - 17.30 Informasjon om Holt 4H-læringstun og skolehage 

17.30 - 19.00  Årsmøtediskusjoner, uttalelser mm  

19.00 - 21.00 Middag og sosial samling  

 

 

 

 

 

https://no.tromsoarcticreindeer.com/?gclid=EAIaIQobChMI-_Xy1p3m7AIVjemyCh35DgWxEAAYASAAEgJJp_D_BwE


 

 

Søndag 7.februar 
Frokost og møte på hotellet 

 

9.00-10.00  Inkludering ved IMDI. Samarbeid, rekruttering og grønn inkludering 

10.00-10.30  Diskusjon og gruppearbeid  

10.30-10.45 Kaffe, te og småmat 

10.45-11.15 Den nye læreplanen-fagfordypning. Hva betyr den for besøksgårdene? 

11.15-11.45 Diskusjon og gruppearbeid    

11.45-12.00 Oppsummering og avslutning  

12.00  Lunsj på hotellet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styremøter 

Styret i 4H-gård Norge og årsmøteordfører har møte fredag ettermiddag fra klokka 15.00.  

Det nye styret har frokostmøte på hotellet søndag klokka 07.30 evt. etter seminaret kl. 

12.00  

 

 

 

 

 

 

Velkommen til en lærerik og inspirerende helg! 

 

 

 


