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Velkommen DEL 1 - 21.januar 2021

- ny som klubbrådgiver



Hva er 4H?

• landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er 
livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig

• Organisasjonens formål:

er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og 
respekt for natur og mennesker

• Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og 
lokalmiljøet.

• Ordinær medlemsalder: 10 - 25 år, kløvermedlemmer: 4 – 9 år



• Styrene i 4H-klubbene består av 4H-erer

• Opplæring på alle nivåer

• Bistand av valgte voksne klubbrådgivere

• 4H er barns første møte med medlemsdemokrati!

Medlemmene bestemmer



Hva vil vi?

• Formål: 4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom 
med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

• Motto: Å lære ved å gjøre.

• 4H-løftet: Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom
med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse.



Hva gjør vi i 4H?

• Klubbmøter med ulike aktiviteter

• 4H-prosjekter

• Leirer

• Organisasjonskurs og andre kurs

• Volleyball

• Leirer og Internasjonal utveksling



Kom i gang som klubbrådgiver



Tips, triks og nyttig informasjon

• 6 trinn for å komme i gong

• Minside og medlemsregisteret

• Kommunikasjonskanaler



6 trinn på 4h.no

https://4h.no/tips-og-triks/kom-i-gang-som-klubbradgiver-article24416-8184.html


Politiattest 

• Alle med jevnlig kontakt med medlemmer må vise frem politiattest

• Politiattest søkes for ditt verv i 4H

• Politiattest er ikke eldre enn 6 måneder

• Vis attest til klubbrådgiver A eller 4H-kontoret
• Dato politiattest blir registrert i medlemsregisteret

• Kopi av politiattesten blir slettet

• Du bevarer attesten selv
• Attesten er et personlig dokument



Ressurser til klubbarbeid



Beredskap

https://4h.no/om-4h/organisasjon/beredskap-og-sikkerhet/


Minside på 4h.no 

https://4h.no/


Medlemsregisteret

Medlemmer, klubbrådgivere og 

andre som er knyttet til klubben Klubbstyre og 

klubbrådgivere



Kommunikasjonskanaler

• Nettside 4h.no/rogaland

• FB 4H Rogaland
• Gruppe: Klubbrådgivere i 4H Rogaland

• IG, Snapchat

• 4H Inform nyhetsbrev, 1x måned

• 4H Knask medlemsblad, 2x år


