
Digitalt klubboppfølgingsmøte

26.januar  Kl. 19.30



Program

• Fritt fram i friluft - Draumeplassen
• Månadens info
• Medlemsregister
• Korona
• Digitalt styrevervskurs
• Digitalt årsmøte
• Prosjekta
• Pengar til friluftsliv



Draumeplassen
Gode møteplassar i naturen



I denne presentasjonen 
ser vi på 

• Draumeplassen i Møre og Romsdal

• Fritt fram i friluft

• Tilbod om digital klubboppfølging på nett 
med tema uteområdet som læringsarena, 
der klubbane får tilsendt ein 
aktivitetskoffert i etterkant av møtet.



Kva er ein 
draumeplass?

Lokal arena for natur- og 
miljøaktivitet

Inkluderande, kreativ og lærerik

Åpen, tilgjengelig og familievennlig

Draumeplassen kan ligge ved 
sjøen, vatnet, på fjellet, i skogen 
eller andre stadar i nærmiljøet.



Draumeplassen
2020-2022

• Spona av Gjensidigestiftelsen og 
Sparebanken Møre

• Ny konkurranseform

• Motiverande, engasjerande og 
nyttig prosjekt



Fase 1 «Søknadsfasen»

Plan for unges deltakelse i 
prosjektet

Prosjektet må være i Møre 
og Romsdal

Lokal nytteverdi av ein
naturmøteplass

Plan for bærekraft, 
vedlikehald og drift

• Søknadsskjema 
• Introduksjonsvideo
• Ynskjer at barn og unge skal 

være med i utforming av film 
og søknad.

• Søknadsfrist 29.01.2021



• Samtale med gruppene som    
går vidare

• Kartlegge

• Sjekkpunkt

• Vegleiing

• Søknadsfrist xx.04.2021

Dokumentering Drift

BudsjettVedlikehald

Framdriftsplan Grunneigaravtale

Fase 2 «Praktisk gjennomføring»



Fossekallen 4H



Kråkefot 4H



Straumen 4H



Elvablikk 4H



Todalen IL



Korleis ser din 
draumeplass ut?

No har dykk anledning til å skape den :D 



Fritt fram i friluft



Kvifor fritt fram i friluft?

• Samlingar og kurs om enkelt og kortreist 
friluftsliv.

• Bistå med aktivitet i 4H klubbar i Møre og 
Romsdal.

• Gi barn og unge auka friluftsglede, kunnskap 
om naturen og gjere dei rusta til å være meir
aktive i naturen.



Arrangement

• Kortkurs

• Regionale samlingar

• Storkurs

• Helgakurs

• Aktivitet for å starte nye 4H-klubbar



Kortkurs

• Kortkurs på 2-3 timar ved ein klubb i Møre og 
Romsdal.

• Forespeila gjennomføring i april/mai 2021.

• Første mann til mølla.

• Skrive opp prioritering for kva tema de har aller 
mest lyst til, og kva dato som passar.

• I februar blir det sendt ut meir informasjon på 
e-post til alle klubbane i Møre og Romsdal.

• Tema

➢ Bål, og mat på bål

Bålteknikk (stubbeovn osv), minipizza, skattekiste, heilstekt fisk, kjøtt 
osv.

➢ Mat fra naturen

Granskuddis, Bjørkeis, ramsløksmør osv.

➢ Aktivitet i naturen

Assortert utvalg konkurranser, bilde-lotto, senti over, naturbingo osv.

➢ Enkel førstehjelp på tur

Når uhellet først er ute, hugseregler på tur osv.

➢ Livet i skogen

Spor og sporteikn, kva har vi rundt oss? Korleis har dyra det om 
sommer/vinter?

➢ Snikkerbua

Fuglehus, insektshotell, osv.



Uteområdet som 
læringsarena



Tilbod om digital 
klubboppfølging på 
nett

• Tema

• Kva er uteområdet som
læringsarena?

• Korleis kan vi nytte vårt
nærområde som læringsarena.

• Tips til aktivitetar med barn og 
unge i skogen, i fjøra, på fjellet, i
byen eller på leikeplassen.

• Andre tankar, erfringar eller tips 
frå andre 4H-klubbar



Aktivitetskoffert

• I mai vil klubbar som har meldt seg på digital 
klubb oppfølgingsmøtet få tilsendt ein GRATIS
aktivitetskoffert.

• Denne inneholder hefter med tema «bål» «mat 
på bål» «Aktivitet i naturen» og «førstehjelp».

• Hefta inneheld informasjon om dei ulike tema, 
tips til aktivitet, quiz, rebus osv.

• Kofferten vil også inneholde spennande
overraskelsar som er nyttig for klubben, og som
gjer aktiviteten enklare å gjennomføre.

• Pris-lappen til denne kofferten er 1400 kr. 



Takk for meg ☺

Tankar om spennande aktivitetar som kan gjennomførast i klubbane? 
Send meg gjerne ein e-post:

Karianne.skotte@4h.no



Månadens info

• Viktig infokilde

• Kjem i siste halvdel av 
månaden

• På e-post til
klubbrådgjevarar og 
styre

• Lagt på Faebooksida til
fylke

• Blir og lagra på
heimesida



Diverse info

• Utsending av lodd til klubbane i veke 9.

• Faktura medlemskontingent sendast ut 22. februar
med betalingslink i e-post eller SMS.

• Klubbane sin frist for oppdatering av medlemsregisteret
og utmeldinger er 1. februar. (Antall lodd som sendast
til klubbane, er basert på medlemstall pr 15. feb.).



Minside på 4h.no 

https://4h.no/


For å endre namn, e-post, adresse etc. Trykker du på medlemsregisterer.    Tilknyttede = medlemmer

https://4h.no/ressurssider/medlemsregisteret/


Korona
• Klubb : Det er lov å ha 4H-aktivitet igjen (følg med på lokale retningslinjer)

• Faste fritidsaktivitetar = klubbmøter

• max 20 stykker + arrangør

• Arrangement = For eksempel. Akedag, karneval… 

• Inne 10 personar – faste seter 200 

• Ute 200 personar – faste seter 600

• Fylkes arrangement: Superhelga er avlyst. Og vi køyrer digital styrevervsopplæring og digitalt 
fylkesårsmøte. Vi planlegg for fysisk senior og alumnsamling 7.-9. mai og fylkesleir 24.-27. juni. 

• Internasjonale arrangement: Nordisk leir 2021 er avlyst. 4H Norge sin deltakelse i utveksling og andre 
internasjonale arrangement (med fysisk oppmøte) er avlyst frem til 15. august.



Styrevervkurs – påmelding 5.februar

Kursavgift: kr. 500 per klubb

• Ved påmelding må du velje kva kurs du skal 
ver med på, alternativa er:

• Leiar/nestleiar

• Sekretær

• Kasserar

• Styremedlem

• Laurdag 13. februar, via Teams. Påmeldte 
vil få link for innlogging på e-post.



Digitalt fylkesårsmøte  14.2.2021  

• Kvar 4H klubb kan stille med 2 delegatar
• Desse har stemmerett for klubben

• Delegatane melder seg på årsmøte
• frist: 5. februar

• Sakspapira 
• Er sendt ut

• Er publisert på nett

• Blir sendt per epost til delegatane

• Årsmøteopplæring: tirsdag 9.2. kl.18.00 



Digitale prosjekt

• Prosjektplattforma er stengt til15. feb. pga nødvendige 

oppdateringar.

• Frist for å legge inn plan for prosjekt utvidas til 15. april i 

2021.

• Likevel mogleg å starte på prosjektarbeide tidlig på 

nyåre! Les korleis.

• Mogleg å bruke gamle prosjekthefter i 2021, men

kun eit lite utvalg er tilgjengeleg 

• Alle 4H-fylker skal arrangere eigne opplæringstilbud

i løpe av våren. Følg med for informasjon.

https://4h.no/nyhetsarkiv/prosjektplattformen-stenges-midlertidig-article40855-28.html


Friluftsliv
• Det blir utlyst midler til lokale arrangementer også i 2021

➢ Mål: Lokale friluftslivsaktiviteter for barn og unge (med lav terskel for deltakelse).

➢ 4H-klubber prioriteres, alle som søker får minst kr 1000.

➢ Mer informasjon kommer på https://4h.no/hva-skjer/friluftsliv/ (ca. mars-april).

• Viktige datoer innen friluftsliv i 2021:

➢ Under åpen himmel: 1. mai. Les mer på Under åpen himmel-arrangementet.

➢ Friluftslivets uke og #nattinaturen: fra første helgen i september.
Les mer på våre nettsider.

https://4h.no/hva-skjer/friluftsliv/
https://4h.no/arrangement/under-apen-himmel-2021-article15856-855.html?instance=0
https://4h.no/friluftsliv/friluftslivets-uke-article35010-10864.html


Takk for i kveld☺



https://youtu.be/sONCHoAKI2E


