Kom i gang med
prosjektplattformen
En veiledning for medlem (side 2-17) og klubbrådgiver (side 19-30)

Slik finner du frem til ditt prosjekt:
1

1. Logg inn på 4h.no

2. Gå til 4H-prosjekter
3. Gå til Prosjektplattformen

Klikk her for hjelp
pålogging

2
3

Klar for å starte et prosjekt?
1. Klikk på Start nytt prosjekt
2. Godta Vilkår for 4H-prosjekt
NB! Skal flere enn én
jobbe med prosjektet?
Kun én person skal
opprette prosjektet!

1

2

Her forklarer vi mer om
gruppeprosjekt og
fellesprosjekt for
hele klubben.

Har du startet et prosjekt, ser du dette:
1

1. Her vises hovedbildet eller
YouTube-videoen til prosjektet

Prosjekttittel
Kontaktopplysninger
klubbrådgiver

2

2

Valgt fagområde
Oversikt antall valgte oppdrag

3

2. Her får du kort informasjon om
prosjektet, hvilken
klubbrådgiver som har ansvar
for prosjektet, hvor langt du har
kommet med prosjektarbeidet
og leveringsfrist
3. Klikk på Gå til prosjektet for å
komme til prosjektsiden Mitt
prosjekt

4H-prosjektet består av flere trinn:
1

2

3

4

5

1. Her skal du planlegge prosjektet ditt. Er du
senior? Da må du også fylle ut budsjett her

2. Dokumenter underveis hvordan du har
gjennomført oppdragene dine i prosjektet
3. Er du junior eller senior? Da må du føre
regnskap for prosjektet her
4. Ferdig med prosjektet? Da skal du evaluere
hvordan det har gått og sende prosjektet til
vurdering her
5. Til slutt kan du skrive ut og vise frem
prosjektet ditt til andre

Husk! Ved gruppeprosjekt/fellesprosjekt:
Kun én person oppretter prosjektet
Alle som er med på prosjektet:
-har samme visning av prosjektet
-kan redigere prosjektet, til enhver tid
For å ikke overskrive hverandres arbeid:
🡪 lurt å avtale hvem som skal jobbe
når med prosjektet

Klikk her for mer informasjon
om gruppeprosjekt og
fellesprosjekt for hele klubben

Slik jobber du med prosjektet:
1

Lag prosjektplan i fanen
PLANLEGGING. Status
er Planlegging.
START 2021: 15. februar

2

3

Send ferdig
prosjektplan til
klubbrådgiver. Status
blir Plan levert og
planen er låst for
endringer.
FRIST 2021: 15. april

5
4
Når planen blir
godkjent, endres
status til Godkjent
plan. Prosjektet
blir automatisk
registrert i
medlemsregisteret.

Deretter blir status
Under arbeid aktiv og
du får tilgang til disse
fanene:
GJENNOMFØRING,
ØKONOMI og
AVSLUTNING

Til medlemsregisteret

Ferdig med prosjektet? Send
prosjektet til klubbrådgiver for
endelig vurdering. Status blir
Levert og prosjektet er låst for
endringer.
FRIST: Se prosjektplan

6

Når klubbrådgiver vurderer
prosjektet som godkjent, da
er du ferdig! Status blir
Godkjent og du får et nytt
4H-merke på høstfesten.

Få hjelp når du trenger det
Usikker på hva som skal
gjøres? Klikk på symbolet
så får du opp hjelp til den
delen du jobber med!

Ser du grønn tekst i
boksen? Da kan du
klikke deg videre til
informasjonssidene

Planlegging av prosjektet
1. Gå til PLANLEGGING
2. Her fyller du ut hva du skal jobbe med
dette året

1

3. Et prosjekt består av 1-15 ulike oppdrag.
Bruk oppdragsbanken eller lag egne
oppdrag i planen
2
3

4. Lag avtaler med foresatte og andre som
skal hjelpe til

4

5. Er du senior, må du også fylle ut budsjett

5

6. Ferdig med planlegging? Send planen
din til klubbrådgiver for godkjenning
FRIST for levering: 15. april

6

Mer om valg av oppdrag
1. Du kan velge mellom 1 og 15 oppdrag i

1
2

prosjektet ditt. Oppdrag har ulike farger
som viser til omfanget av oppdraget.
Oppdragsmodellen viser hvor mange
oppdrag du bør velge. Du kan blande
oppdrag med ulike farger

2. Du kan søke i oppdragsbanken eller lage
3

egne oppdrag

3. Linjen viser hvordan du ligger an med

4

oppdrag for prosjektet ditt. Er den kommet
til 100%, har du nok oppdrag, men du kan
godt velge ekstra oppdrag!

4. Her ser du en liste med de valgte
oppdragene og fargekodene

Fyll ut alle deler av planen

Klikk, så åpnes denne delen

Husk! Skal flere enn én jobbe med
prosjektet, da kan bare én person
opprette prosjektet! Her forklarer
vi fellesprosjekt og gruppeprosjekt

Arbeid med prosjektet
1. Her jobber du underveis med
oppdrag i prosjektet ditt

1

2. Gi et kort sammendrag av hele
prosjektet her
2
3
4

3. Vis hva du har gjort for hvert
enkelt oppdrag. Du kan skrive
om det, laste opp bilder, legge til
YouTube-lenker til dine videoer
eller legge ved andre filer
4. Du kan sende en melding til
klubbrådgiveren når du trenger
hjelp

Velg status for oppdrag
1

2

3

Nederst i oppdragsboksen kan du velge en status når
du skal ferdigstille et oppdrag. Oppdraget får en farge
som også vises på framsiden av prosjektplattformen.
Dette betyr fargene:

1. Grønn: Oppdrag er ferdig og skal med i vurdering
2. Rød: Oppdrag er startet, men blir ikke ferdig, f. eks
fordi det var noe du ikke fikk til. Vil du likevel at
oppdraget blir vurdert (f. eks. for å vise at du har
prøvd oppdraget) kan du velge rød

3. Svart: Oppdrag skal ikke med i vurdering, f. eks. fordi
du ikke fikk startet på det eller du har ombestemt deg

4

4. Hvit: Oppdraget er ikke startet ennå
Du må velge en status for hvert oppdrag før du leverer
prosjektet til vurdering.

Økonomiside
1

1. Her ser du en oversikt over
utgifter og inntekter for
prosjektet ditt
2. Har du laget et budsjett i planen
din, kan du se hvor mye du har
planlagt å tjene og bruke

2

4
3

2

4

3. Er du junior eller senior, skriver
du her hvor mye penger du
faktisk har brukt eller tjent på
prosjektet
4. Faktiske utgifter og inntekter
(regnskap) vises her og kan
sammenlignes med budsjettet

Avslutning av prosjektet
1

1. Når du er klar til å avslutte
prosjektet går du hit
2. Fortell hvordan prosjektet
har gått og hva du har lært

2
3
4

3. Beskriv hvordan du har tenkt
å vise prosjektet ditt på
høstfestutstillingen
4. Bestem om prosjektet ditt
kan deles som eksempel på
4H sin nettside

5
5. Send prosjektet til vurdering

Meldinger og varsler
Her finner du meldinger og varsler

Hva er meldinger og varsler?
-Klubbrådgiver kan sende deg en
melding om prosjektet ditt, f.eks. at
noen oppdrag mangler i planen din
-Du får et varsel når prosjektstatus
endres, f.eks. når prosjektet er
godkjent
-Du kan få et varsel og en melding,
f.eks. hvis prosjektplanen blir sendt
tilbake med kommentar fra
klubbrådgiver

Trenger du mer hjelp?
Vi har opplæringsvideoer
på Youtube

Vi har mye informasjon på
informasjonssidene

Vi jobber med å oppdatere
opplæringsvideoene og
informasjonssidene med
de nyeste funksjonene.
Her finner du uansett mye
nyttig info.

Prosjektplattformen
for klubbrådgivere

Forside for klubbrådgivere
1

Klubbrådgivere har sin egen
forside
1. Hvis du ikke kommer på siden
med Hei klubbrådgiver, kan du
sjekke her om du har flere
roller; du kan bytte rolle her

2

2. Klikk på Prosjektoversikt så
kommer du til listen over
prosjekter i klubben

Prosjektoversikt
Her får du en oversikt over
alle prosjektene i klubben
med status og ferdiggrad

1

1. Klikk på et prosjektnavn for

å åpne et prosjekt. Hvis
prosjektet er ikke på din
liste har du bare lesetilgang
2

2. Klikk på Last ned for å laste

ned et vurderingsark (PDF)
for et prosjekt

Få tilgang til å godkjenne/vurdere plan og
prosjekt og sende meldinger
1. Velg prosjekt(er) du har ansvar for
2. Klikk på Velg handling
3. Velg Legg til i min liste
4. Klikk på Lagre
5. Klikk på prosjektnavn for å åpne
klubbrådgivers visning av prosjektet
Lagt til feil prosjekt(er) i din liste? Gjør
samme som over, men velg Fjern fra min
liste

2

4

3

1

5
NB! Hvis du ikke legger til prosjekter i din
liste, vil du heller ikke få varsel/e-post om
at plan eller prosjekt er levert.

Klubbrådgivers visning
1. På HOVEDSIDE vises et

1

2

3

4

5

6

sammendrag av prosjektet
2. Les og godkjenn prosjektplanen
3. Les, vurder og godkjenn

prosjektet
4. Redigeringstilgang til

medlemmets prosjekt
5. Visning og utskrift av prosjektet
6. Send og les meldinger med

medlemmet

Godkjenning av prosjektplanen
1
1. Godkjenn prosjektplanen her

2

2. Sammendraget viser bl.a. status av
medlem (aspirant, junior eller senior)
3. Her vises oppdrag medlemmet har
valgt og om det er valgt nok oppdrag
ift. kravet. Dette avhenger av
medlemsstatus og fargekodene som
viser vanskelighetsgrad og tidsbruk
på oppdragene

3

4

4. Godkjenn planen eller send den
tilbake. Her kan du også åpne opp
planen igjen etter godkjenning

Åpne opp godkjent prosjektplan
1

2

1. Gå til fanen VIS/GODKJENN PLAN
2. Nederst på siden finner du
Godkjenning av planen

3. Velg Jeg ønsker å låse opp prosjektet
og klikk deretter på Lås opp prosjekt

3

NB! Planen må sendes inn
til godkjenning på nytt!

Prosjektstatus blir satt til Under
planlegging og medlem kan nå endre
i planen fritt

Medlemmer kan be om hjelp
Medlemmer kan sende en melding
til klubbrådgiveren fra plattformen
Du finner meldingen under
Meldinger i menyen og under
Mine meldinger og varsler på
framside av prosjektplattformen

Redigering av medlemmets prosjekt
1

2

3

1. Gå hit for redigeringstilgang til
medlemmets prosjekt
2. Klubbrådgiveren kan endre i planen
selv om planen allerede er godkjent.
Klikk på Planlegging for å åpne opp
prosjektplanen
3. Klubbrådgiveren har også tilgang til
andre deler av prosjektet. Klikk på
tittelen for å åpne den delen
VIKTIG! Alle endringer lagres
automatisk i medlemmets prosjekt!

1

Registrer oppmøte
1. Gå til VIS/GODKJENN PROSJEKT
2. Klikk på Oppmøte
3. Kryss av oppmøtestatus. Er det et
gruppeprosjekt, kan du krysse av
oppmøte for alle medlemmer
4. Klikk Lagre

2

NB! Du kan ikke gi endelig vurdering hvis
du ikke har klikket OK på oppmøte på alle
medlemmene i prosjektet!

3
4

Vurdering av prosjektet
1

1. Gå til Vurdering under VIS/GODKJENN
PROSJEKT

2. Klubbrådgiveren skriver vurderingen her.
Medlemmet bør ha fullført minst 70% av
oppdrag for godkjenning

2

3. Dersom en ekstern person skal vurdere
prosjektet kan en sende en e-post her. Eposten inkluderer en lenke til prosjektet
med plass til å skrive en vurdering

3

4. Den eksterne vurderingen vises her når
den er ferdig

4
NB! Den eksterne bør inkludere
navnet sitt i vurderingen!

5

5. Klikk Lagre

Endelig godkjenning av prosjektet
Nederst på VIS/GODKJENN PROSJEKT finnes
boksen Endelig godkjenning av prosjekt med to
valg:

a) Velg Gi vurdering godkjent/ikke godkjent for
endelig vurdering, dvs. om prosjektet er godkjent
eller ikke godkjent. Prosjektet blir avsluttet og
informasjon sendes til medlemsregisteret

b) Velg Send prosjekt tilbake til medlem hvis
prosjektet er mangelfullt. Prosjektstatus blir
Under arbeid og medlem kan endre i fanene
GJENNOMFØRING, ØKONOMI og AVSLUTNING

LYKKE TIL!
Ved spørsmål, kontakt ansatte i ditt 4H-fylke
Vi har opplæringsvideoer
på Youtube

Vi har mye informasjon på
informasjonssidene

Vi jobber med å oppdatere
opplæringsvideoene og
informasjonssidene med
de nyeste funksjonene.
Her finner du uansett mye
nyttig info.

