
Support – opptre som bruker og slett prosjekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trykk på support for å kunne 

opptre som annen bruker, 

eller slette prosjekt 

Velg «Opptre som bruker» hvis du 

skal hjelpe en klubbrådgiver eller et 

medlem med noe i prosjektet.  

F.eks om noe er feil i prosjektet, 

eller om brukeren ikke forstår noe i 

prosjektplattformen 

Velg «Slett prosjekt» hvis du skal slette 

prosjektet til medlemmet.  

OBS! Dette er bare nødvendig hvis 

medlemmet skal være med i et allerede 

eksisterende gruppeprosjekt, men har 

opprettet eget prosjekt. Hvis medlemmet 

vil endre hele prosjektet eller endre 

planen, kan klubbrådgiver åpne opp 

planen istedenfor. 



Slett prosjekt:

 

Her kan du slette prosjektet til medlemmet som ber om det. Brukernavnets format er 

"medlemsnummer-Consio", eks. 123456-Consio. Når du trykker søk vil det komme informasjon om 

medlemmets prosjekt, slikt som vist under. 

 

 

Her vil du kun få opp prosjektet hos medlemmet for det gjeldende året, og kan ikke slette tidligere 

prosjekter. 

Prosjektet kan slettes helt fram til medlemmet selv sender prosjektet til vurdering. Det vil si at du kan 

slette prosjektet til medlemmet både under planlegging og når prosjektet er under arbeid, men ikke 

når prosjektet er sendt til vurdering. 

Om du har slettet prosjektet, men får beskjed om at prosjektet ikke skal slettes likevel. Må du sende 

inn beskjed til support@4h.no, da må de med admin-tilgang gjenopprette prosjektet. Det vil si at 

prosjektet blir ikke slettet permanent med det første, for vi vil ha muligheten til å gjenopprette 

prosjektet hvis det blir behov for det. 

Når et prosjekt blir slettet i plattformen vil alt også oppdateres i medlemsregisteret. 

 

Trykk på slett for å slette. Deretter vil det 

komme opp en boks som spør deg om du er 

helt sikker på om du vil slette prosjektet. Når 

den godkjennes, forsvinner prosjektet. 

mailto:support@4h.no


Opptre som bruker:

 

Her kan du hjelpe medlemmer og klubbrådgivere med problemer knyttet til prosjektarbeid. Fyll ut 

brukernavnet til brukeren du vil opptre som i feltet under. Brukernavnets format er 

"medlemsnummer-Consio", eks. 123456-Consio.  

NB! Du kan bli sendt tilbake til forsiden av 4h.no når du trykker på "Logg inn", og må trykke deg 

tilbake inn på prosjektplattformen for å yte support på brukeren det gjelder. Hvis det ikke skjer, 

kommer du inn på hovedsiden til brukeren.  

Husk også å logge av supportbrukeren når du er ferdig. Dette gjøres ved å trykke på "Gå tilbake som 

..." på det gule feltet øverst på siden etter innlogging, som viser at du er logget på som en annen 

bruker. 

 


