
Kom i gong med 
prosjektplattformen

Ei rettleiing for medlem (side 2-17) og klubbrådgjevar (side 19-30)



Slik finn du fram til prosjektet ditt:

3

2

Klikk her for hjelp

til pålogging

Logg inn på 4h.no

Gå til 4H-prosjekter

Gå til Prosjektplattformen

1.

2.

3.

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


Klar for å starte eit prosjekt?

1

2

NB! Skal fleire enn ein 

jobbe med prosjektet? 

Kun ein person skal

opprette prosjektet! 

Her forklarer vi meir om 

gruppeprosjekt og 

fellesprosjekt for 

heile klubben. 

Klikk på Start nytt prosjekt

Godta Vilkår for 4H-prosjekt2.

1.

https://youtu.be/qgYPWg7ST_s
https://youtu.be/qgYPWg7ST_s
https://youtu.be/qgYPWg7ST_s


Har du byrja på eit prosjekt, ser du 
dette:

Prosjekttittel

Kontaktopplysningar

Klubbrådgjevar

Her blir hovudbilete eller

YouTube-videoen til

prosjektet vist

Her får du kort informasjon

om prosjektet, kva for 

klubbrådgjevar som har 

ansvar for prosjektet, kor

langt du har kome med 

prosjektarbeidet og 

leveringsfrist

Klikk på Gå til prosjektet for 

å kome til prosjektsida Mitt 

prosjekt

2
Oversikt tal valte oppdrag

Valt fagområde 2.

1.

3.

3
2

1



4H-prosjektet består av fleire trinn:

1 32 54
Her skal du planlegge prosjektet ditt. Er du 

senior? Då må du òg fylle ut budsjett her

Dokumenter undervegs korleis du har 

gjennomført oppdraga dine i prosjektet

Er du junior eller senior? Då må du føre

rekneskap for prosjektet her

Ferdig med prosjektet? Då skal du evaluere

korleis det har gått og sende prosjektet til

vurdering her

Til slutt kan du skrive ut og vise fram 

prosjektet ditt til andre

5.

4.

3.

2.

1.



Hugs! Ved gruppeprosjekt/fellesprosjekt:

Berre ein person opprett prosjektet

Alle som er med på prosjektet:

-har same visning av prosjektet

-kan redigere prosjektet, uansett tidspunkt

For å ikkje skrive over kvarandre sitt arbeid:

→ lurt å avtale kven som skal jobbe når

med prosjektet

Klikk her for mer informasjon

om gruppeprosjekt og 

fellesprosjekt for hele klubben

https://youtu.be/qgYPWg7ST_s
https://youtu.be/qgYPWg7ST_s
https://youtu.be/qgYPWg7ST_s
https://youtu.be/qgYPWg7ST_s


Slik jobbar du med prosjektet:

Til medlemsregisteret

1

3
2

5

4

Send ferdig

prosjektplan til

klubbrådgjevar. 

Status blir Plan levert

og planen er låst for 

endringar.

FRIST 2021: 15. april

Lag prosjektplan i fana

PLANLEGGING. Status 

er Planlegging.

START 2021: 15. februar

6

Når planen blir

godkjent, blir 

status endra til

Godkjent plan.

Prosjektet blir

automatisk

registrert i 

medlemsregisteret.

Deretter blir status 

Under arbeid aktiv og 

du får tilgang til desse

fanene: 

GJENNOMFØRING, 

ØKONOMI og 

AVSLUTNING

Når klubbrådgjevar vurderer

prosjektet som godkjent, då

er du ferdig! Status blir

Godkjent og du får eit nytt

4H-merke på haustfesten.  

Ferdig med prosjektet? Send 

prosjektet til klubbrådgjevar for 

endeleg vurdering. Status blir

Levert og prosjektet er låst for 

endringar.

FRIST: Sjå prosjektplan



Få hjelp når du treng det

Ser du grøn tekst i 

boksen? Då kan du 

klikke deg vidare til

informasjonssidene

Usikker på kva som skal

gjerast? Klikk på symbolet

så får du opp hjelp til den 

delen du jobbar med! 



Planlegging av prosjektet

1

3

2

6

4

5

Gå til PLANLEGGING

Her fyller du ut kva du skal jobbe med 

dette året

Eit prosjekt består av 1-15 ulike oppdrag. 

Bruk oppdragsbanken eller lag eige

oppdrag i planen

Lag avtaler med føresette og andre som

skal hjelpe til

Er du senior, må du òg fylle ut budsjett

Ferdig med å planlegge? Send planen

din til klubbrådgjevar for godkjenning

FRIST for levering: 15. april

6.

5.

4.

3.

2.

1.

https://4h.no/oppdragsbanken/


Meir om val av oppdrag

1

3

2

4

2.

Du kan velje mellom 1 og 15 oppdrag i 

prosjektet ditt. Oppdrag har ulike fargar 

som viser til omfanget av oppdraget. 

Oppdragsmodellen viser kor mange 

oppdrag du bør velje. Du kan blande 

oppdrag med ulike fargar

Du kan søke i oppdragsbanken eller lage 

eige oppdrag

Linja viser korleis du ligg an med oppdrag 

for prosjektet ditt. Er den kome til 100%, 

har du nok oppdrag, men du kan godt 

velje ekstra oppdrag!

Her ser du ei liste med dei valde oppdraga 

og fargekodane

4.

3.

1.



Fyll ut alle delar av planen

Hugs! Skal fleire enn ein jobbe med 

prosjektet, då kan berre ein person 

opprette prosjektet! Her forklarar 

vi fellesprosjekt og gruppeprosjekt

Klikk, så blir denne delen opna

https://youtu.be/qgYPWg7ST_s
https://youtu.be/qgYPWg7ST_s
https://youtu.be/qgYPWg7ST_s
https://youtu.be/qgYPWg7ST_s


1

2

3

4

Arbeid med prosjektet

Her jobbar du undervegs med 

oppdrag i prosjektet ditt

Gje eit kort samandrag av heile 

prosjektet her 

Vis kva du har gjort for kvart 

enkelt oppdrag. Du kan skrive 

om det, laste opp bilete, legge til 

YouTube-lenker til videoane dine 

eller legge ved andre filer

Du kan sende ei melding til 

klubbrådgjevaren når du treng 

hjelp

4.

3.

2.

1.



2 3

4

Vel status for oppdrag
Nedst i oppdragsboksen kan du velje ein status når du 

skal ferdigstille eit oppdrag. Oppdraget får ein farge 

som du òg ser på framsida av prosjektplattformen. 

Dette betyr fargane:

4.

3.

2.

1. Grøn: Oppdrag er ferdig og skal med i vurdering

Raud: Oppdrag er byrja på, men blir ikkje ferdig, t.d. 

fordi det var noko du ikkje fekk til. Vil du likevel at 

oppdraget blir vurdert (t.d. for å vise at du har prøvd 

oppdraget) kan du velje raud

Svart: Oppdrag skal ikkje med i vurdering, t.d. fordi du 

ikkje fekk byrja på det eller du har ombestemt deg

Kvit: Oppdraget er ikkje endå byrja på 

1

Du må velgje ein status for kvart oppdrag før du leverer 

prosjektet til vurdering.



Økonomiside

1

3

2 4 42

Her ser du ei oversikt over 

utgifter og inntekter for 

prosjektet ditt

Har du laga eit budsjett i planen

din, kan du sjå kor mykje du har 

planlagt å tene og bruke

Er du junior eller senior, skriv

du her kor mykje pengar du 

faktisk har brukt eller tent på

prosjektet

Faktiske utgifter og inntekter

(rekneskap) ser du her og kan

samanlikne med budsjettet

4.

3.

2.

1.



Avslutning av prosjektet

1

3

2

4

Når du er klar til å avslutte 

prosjektet går du hit

Fortel korleis prosjektet har 

gått og kva du har lært

Beskriv korleis du har tenkt å 

vise prosjektet ditt på 

haustfestutstillinga

Avgjer om prosjektet ditt kan 

bli delt som eksempel på 4H 

si nettside

Send prosjektet til vurdering

4.

3.

2.

1.

5.

5



Meldingar og varsel

Kva er meldingar og varsel?
-Klubbrådgjevar kan sende deg ei 

melding om prosjektet ditt, f.eks. at 

nokre oppdrag manglar i planen din

-Du får eit varsel når prosjektstatus blir 

endra, f.eks. når prosjektet er godkjent

-Du kan få eit varsel og ei melding, 

f.eks. dersom prosjektplanen blir sendt 

tilbake med kommentar frå 

klubbrådgjevar

Her finn du meldingar og varsel 



Treng du meir hjelp?

Vi har opplæringsvideoar 

på Youtube

Vi har mykje informasjon på

informasjonssidene

Vi jobbar med å oppdatere 

opplæringsvideoane og 

informasjonssidene med 

dei nyaste funksjonane.

Her finn du uansett mykje 

nyttig info.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXjHeIle6rPDTMGVQtQompb-39Rd2h-h4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXjHeIle6rPDTMGVQtQompb-39Rd2h-h4
https://4h.no/informasjonssider/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXjHeIle6rPDTMGVQtQompb-39Rd2h-h4
https://4h.no/informasjonssider/


Prosjektplattformen 
for klubbrådgjevarar



Framside for klubbrådgjevarar

1

2

Klubbrådgjevarar har eiga 

framside

Dersom du ikkje kjem på sida 

med Hei klubbrådgiver, kan du 

sjekke her om du har fleire 

roller; du kan byte rolle her

Klikk på Prosjektoversikt så 

kjem du til lista over prosjekt i 

klubben

2.

1.



Prosjektoversikt

2

Her får du ei oversikt over alle 

prosjekta i klubben med 

status og ferdiggrad

Klikk på eit prosjektnamn 

for å opne eit prosjekt. 

Dersom prosjektet er ikkje 

på lista di har du berre 

lesetilgong

Klikk på Last ned for å laste

ned eit vurderingsark (PDF) 

for eit prosjekt

2.

1.

1



Få tilgong til å godkjenne/vurdere plan og 

prosjekt og sende meldingar

1

3

2 4

5

NB! Dersom du ikkje legg til prosjekt i 

lista di, vil du heller ikkje få varsel/e-post 

om at plan eller prosjekt er levert

Lagt til feil prosjekt i lista di? Gjer same 

som over, men vel Fjern fra min liste

Vel prosjekt du har ansvar for

Klikk på Velg handling

Vel Legg til i min liste

Klikk på Lagre

Klikk på prosjektnamn for å opne 

prosjektet som klubbrådgjevar

5.

4.

3.

2.

1.



Sjå prosjekt som klubbrådgjevar

1 32 4 5

På HOVEDSIDE ser du eit 

samandrag av prosjektet

Les og godkjenn prosjektplanen

Les, vurder og godkjenn 

prosjektet

Redigeringstilgang til prosjektet 

av medlem

Vising og utskrift av prosjektet

Send og les meldingar med 

medlem

5.

4.

3.

2.

1.

6

6.



Godkjenning av prosjektplanen

1

3

2

4

Godkjenn prosjektplanen her

Du ser bl.a. status av medlem 

(aspirant, junior eller senior) i 

samandraget

Her ser du oppdrag medlemen har 

valt og om den har valt nok oppdrag 

ift. kravet. Dette er avhengig av status 

til medlemen og fargekodane som 

viser vanskegrad og tidsbruk på 

oppdraga

Godkjenn planen eller send den 

tilbake. Her kan du òg opne opp 

planen igjen etter godkjenning

4.

3.

2.

1.



Opne opp godkjent prosjektplan
1

3

2

NB! Planen må sendes inn 

til godkjenning på nytt!

Gå til fana VIS/GODKJENN PLAN

Nedst på sida finn du Godkjenning av 

planen

Vel Jeg ønsker å låse opp prosjektet

og klikk deretter på Lås opp prosjekt 

Prosjektstatus vert sett til Under 

planlegging og medlem kan no endre 

fritt i planen

3.

2.

1.



Medlemar kan be om hjelp

Medlemar kan sende ei melding til 

klubbrådgjevaren frå plattformen

Du finn meldinga under Meldinger i 

menyen og under

Mine meldinger og varsler på 

framsida av prosjektplattformen



Redigering av eit prosjekt

1

2 3

Gå hit for å kunne redigere prosjektet til 

ein medlem

Klubbrådgjevaren kan endre i planen 

sjølv om planen allereie er godkjent. 

Klikk på Planlegging for å opne opp 

prosjektplanen

Klubbrådgjevaren har òg tilgang til 

andre delar av prosjektet. Klikk på 

tittelen for å opne den delen

VIKTIG! Alle endringar blir lagra 

automatisk i prosjektet til medlemen!

1.

2.

3.



Registrer oppmøte
1

4.

Gå til VIS/GODKJENN PROSJEKT

Klikk på Oppmøte

Kryss av oppmøtestatus. Er det eit 

gruppeprosjekt, kan du krysse av 

oppmøte for alle medlemar

Klikk Lagre

3.

2.

1.

2

3

4

NB! Du kan ikkje gi endeleg vurdering

dersom du ikkje har klikket OK på oppmøte

på alle medlemane i prosjektet!



Vurdering av prosjektet 

NB! Den eksterne bør inkludere 

namnet sitt i vurderinga!

Gå til Vurdering under VIS/GODKJENN 

PROSJEKT

Klubbrådgjevaren skriv vurderinga her. 

Medlemen bør ha fullført minst 70% av 

oppdraga for godkjenning

Dersom ein ekstern person skal vurdere 

prosjektet kan ein sende ein e-post her. 

E-posten inkluderer ei lenke til prosjektet 

med plass til å skrive ei vurdering

Den eksterne vurderinga blir vist her når 

den er ferdig

Klikk Lagre

2.

1.

3.

4.

5.

1

2

3

4

5



Endeleg godkjenning av prosjektet

b) Vel Send prosjekt tilbake til medlem dersom 

prosjektet er mangelfullt. Prosjektstatus blir 

Under arbeid og medlem kan endre i fanene 

GJENNOMFØRING, ØKONOMI og AVSLUTNING

a) Vel Gi vurdering godkjent/ikke godkjent for 

endeleg vurdering, dvs. om prosjektet er godkjent 

eller ikkje godkjent. Prosjektet blir avslutta og 

informasjon blir sendt til medlemsregisteret

Nedst på VIS/GODKJENN PROSJEKT finnast 

boksen Endelig godkjenning av prosjekt med to 

val:



LYKKE TIL!

Vi har opplæringsvideoar 

på Youtube

Vi har mykje informasjon på 

informasjonssidene

Vi jobbar med å oppdatere 

opplæringsvideoane og 

informasjonssidene med 

dei nyaste funksjonane.

Her finn du uansett mykje 

nyttig info.  

Ved spørsmål, kontakt tilsette i 4H-fylket ditt

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXjHeIle6rPDTMGVQtQompb-39Rd2h-h4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXjHeIle6rPDTMGVQtQompb-39Rd2h-h4
https://4h.no/informasjonssider/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXjHeIle6rPDTMGVQtQompb-39Rd2h-h4
https://4h.no/informasjonssider/
https://4h.no/bli-med/4h-der-du-bor/

