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VAD ÄR ETT 4H‐FÖRETAG?
DEFINITIONEN AV ETT 4H‐FÖRETAG
Ett 4H‐företag är en praktisk uppgift inom 4H:s profilområde Hushåll, Kultur, Odling, Djur,
Skog och Natur, som medlemmen själv eller tillsammans med andra väljer att genomföra
under en kortare period med hjälp av handledningsmaterial och med för verksamheten
ansvarig ledare
SYFTET MED 4H‐VERKSAMHETEN
4H:s motto ”Lära genom att göra” genomsyrar 4H‐företagen. Syftet är att 4H‐företagaren
genom praktiskt arbete inom 4H:s profilområden ska lära sig ta ansvar för en uppgift i en
begränsad period och samtidigt öka sina kunskaper om ämnet som 4H‐företaget handlar om
samt om bokföring och ekonomi.
BAKGRUND TILL 4H‐FÖRETAGSVERKSAMHETEN
4H‐företagsverksamheten brukar ibland sägas vara grundverksamheten för 4H‐medlemmar.
Vi syftar då på den odlingsverksamhet som ledde till starten av 4H‐organisationen i USA och
den odlingsverksamhet som bedrevs bland ungdomar vid 4H‐organisationens införande i
Sverige. Det var den praktiska verksamheten med bl a växtodling som var grunden till att 4H
utvecklades till en ungdomsorganisation. Efterhand utvecklades verksamheten till att
omfatta en rad aktiviteter inom ämnesområden jordbruk, skogsbruk samt hem och hushåll.
MÅLSÄTTNINGEN MED 4H‐FÖRETAGSVERKSAMHETEN
I vår stadga inom 4H anges 4H:s syfte i §2 och som speciellt syfte har 4H ”att sprida kunskap
om och förståelse för landsbygden och dess näringar, att utveckla aktiviteter kring jordbruk,
skogsbruk samt hem och hushåll, samt att utveckla aktiviteter kring natur‐ och miljövård och
därigenom skapa förståelse för samspel i naturen. ”Det är alltså detta som är 4H:s
profilerade verksamhet, den verksamhet som 4H‐organisatioen anser är viktig.
4H‐företagsverksamheten är en verksamhetsmetod som måste ses som ett medel att nå
målet med att öka kunskapen om jordbruk, skogsbruk samt hem och hushåll. Som exempel
på andra medel för att nå målet kan följande verksamhetsmetoder anges: temaaktiviteter,
gruppaktiviteter, kampanjer, studiebesök, utställningar, studiecirklar m.m.
4H‐organisationen har alltid använt arbetssättet att låta teoretiskt och praktiskt arbete gå
hand i hand. Eftersom 4H‐företagsverksamheten omfattar båda dessa delar kan man också
säga att denna verksamhet passar väl in i 4H:s motto ”Lära genom att göra”
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KONTAKTUPPGIFTER TILL 4H-FÖRETAGSANSVARIGA
RIKSFÖRBUNDET
Kansliet

info@4h.se

0150-50380

Expeditionen

halland@4h.se

0725-121502

KRETSEN
Namn
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Email
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Telefon
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

KLUBBEN
Namn
___________________
___________________

Email
______________________________
______________________________

Telefon
__________________
__________________

LÄNET
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4H‐FÖRETAGSPLANERING FÖR:
…………………………………………………4H‐KLUBB ÅR:…………
För dig som 4H‐företagsledare i klubben, underlättar det om du har gjort en planering för
året, vad det gäller 4H‐företagsverksamheten.
Här nedan kan du skriva in själv när olika möten och aktiviteter ska äga rum i din 4H‐klubb.
Skriv också i alla datum som gäller för olika rapporteringar.
AKTIVITET

DATUM

ANSVARIG

ÖVRIGT
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4H-FÖRETAGSPLANERING FÖR HALLANDS LÄN 2015
Februari
22 februari

4H-företagsresa – för de som hade godkända 4H-företag förra året

Mars
6-8 mars

4H-företagskurs

April
Prisutdelning av föregående års vinnare av Utmärktpriset
Upptaktsmöte i klubbarna
1 april

4H-företags kick off

Maj
15 maj

Anmäl gärna årets 4H-företag senast detta datum

Juni – Juli - Augusti
Lämplig tid att göra hembesök 1 & 2 hos 4H-företagarna
Augusti – September
4H-företagsutställningar i klubbarna
Oktober
3-4 oktober

4H-företagsutställning på Tjolöholms Skördefest
Bokslutsmöte i klubbarna

November
10 november

Rapportera gärna in godkända 4H-företag till expeditionen senast detta
datum så ni hinner få era nålar och diplom i tid till avslutningen.

30 november

Sista dagen att nominera 4H-företagare till Utmärktpriset.

December
Utdelning av årsnålar, diplom och premier i klubben
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UPPTAKTSMÖTE
4H‐företagsåret i klubben inleds på våren, i april, med ett upptaktsmöte i klubben. (Länet
kan anordna en kurs för er 4H‐företagsledare redan i mars.) På upptaktsmötet berättar du
för medlemmarna vad ett 4H‐företag är och försöker få alla intresserade!
Vem håller i mötet?
Ta gärna hjälp av personal i kretsen/länet, 4H‐ansvarig i kretsen/länet eller annan person
som senare skall göra hembesöken tillsammans med dig. Det är positivt för medlemmarna
att bekanta sig med detta ansikte redan nu!
Vad ska ni ta upp på mötet?
Berätta om 4H‐företagshemsidan, företagsböckerna och vad som krävs för att bli godkänd.
Visa lite kort hur hemsidan fungerar och hur de använder den.
Berätta även om allt det roliga som man lär sig av att ha ett 4H‐företag och om allt som
händer under resten av 4H‐företagsåret; Hembesök, utställning, avslutningsfest med
prisutdelning m.m.
Visa hemsidan där det finns exempel på vad andra 4H:are har haft för 4H‐företag.
Du delar även ut anmälningslappar, där det finns förslag på många olika företag och ser till
att alla tar den med sig hem.
Det är viktigt att 4H‐företagaren kommer överens med sina föräldrar om vilket 4H‐företag
som skall väljas, så att det verkligen kan genomföras. Om det är många som inte haft 4H‐
företagt i klubben kan även föräldrarna bjudas in till mötet, så de får infomration om vad det
handlar om.
Visa att det finns handledningar till flera 4H‐företag och att det finns möjlighet att köpa
dessa till självkostnadspris. Dessutom äger kanske klubben eller kretsen redan några som
kan lånas ut. Berätta även om andra sätt som man kan hitta information om 4H‐företag t.ex.
genom internet. Eventuella handledningar beställs av medlemmen på anmälningslappen.
Fråga emellanåt om det är någon som har några frågor. Fråga även de som redan kan lite om
4H‐företag så kan de berätta för de andra i gruppen så blir de därmed mera engagerade på
mötet.
Avsluta gärna mötet med lekar och fika. Kanske kan ni ha charader om olika 4H‐företag.

EFTER UPPTAKTSMÖTET
Du följer upp genom att peppa medlemmarna att starta företag, inte minst de äldre,
eftersom de yngre alltid ser upp till vad de äldre gör! Det är väldigt positivt om alla aktiva
ledare har 4H‐företag.
När du får tillbaka anmälningslappen skapar du inloggning till 4H‐föratagarna som vill sköta
sina 4H‐företag på 4H‐företagshemsidan och du delar ut företagsboken till de som vill ha
den, så att företaget kan komma igång. Fixa fram handledning om sådan beställts.
När alla anmälningslappar har kommit in, fyller du i blanketten ”Anmälan av 4H‐företag” och
skickar in den till länsexpeditionen. Länsexpeditionen skickar snarast blanketten i retur,
tillsammans med de handledningar som beställts. Blanketten kan du sedan använda för dina
egna anteckningar när hembesöken planeras och genomförs.
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Anmälningslista av 4H-företag
4H-Företagsledare:
OBS! Endast ett företag per rad.
Medlemsnr:

Namn:

KLUBB:
Adress:

Adress:

Postnr:

År:
Telefon:

Postadress:

Telefon:

Född:

Skicka eller maila gärna innan den 15 maj till:
HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H
Box 254, 311 23 Falkenberg

Antal anmälda företag:_____________

halland@4h.se

Vill ni ha kopia? Ja

Markera med X.

4H-Företag:

Webb
(x)

Bok
(x)

Årsnål
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HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H
BESTÄLLNING AV 4H-FÖRETAGSHANDLEDNINGAR FRÅN:
HANDLEDNING

ANTAL

4H-KLUBB

NAMN

SKICKA HANDLEDNINGARNA TILL:

FAKTURERA:

Namn:
Adress:

Namn:
Adress:

Beställningen skickas till expeditionen, som skickar den till Sveriges 4H
HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H
Box 254, 311 23 Falkenberg
halland@4h.se

Vill Ni ha kopia, markera med X
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GRUPPFÖRETAG
Ibland passar det bäst att ha ett 4H‐företag tillsammans, t ex när man är ovan eller gänget
tycker det är roligt att träffas, och varför inte passa på och ha ett 4H‐företag tillsammans då.
På 4H‐gårdar, lantgårdsläger, dagläger m.m. när man är väldigt många passar det utmärkt
med gruppföretag. Det som gäller är samma sak som med enskilda 4H‐företag. Varje
deltagare har en egen sida på hemsidan eller en bok och får prestera lika mycket för att få
godkänt som om man hade haft eget 4H‐företag.

4H‐FÖRETAGSMÖTE FÖR GRUPPFÖRETAGARE
Här lär du dig vad ett 4H‐företag är. Du lär dig att bokföra och får vara med på bra
klubbmöten. Ni kan välja flera olika aktiviteter och ämnen som ni genomförs vid olika möten
under 4H‐företagsåret. Det kan vara bra att samla ihop t ex de yngre medlemmarna som
kanske inte känner sig mogna för eget företag än och ha 4H‐företagsmöte för dem vid sidan
av de vanliga klubbmötena. Ni får alltså varsin sida på hemsidan eller bok, men hjälps åt hela
tiden med företaget. Kom ihåg att var och en bedöms som ett ”vanligt” 4H‐företag som man
genomför enskilt.
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4H‐FÖRETAGETS OLIKA ÅLDERSKLASSER
Som 4H‐företagsledare i klubben ska du peppa, stötta och hjälpa 4H‐företagarna, men du
ska också bedöma deras arbete. På hemsidan har alla en likadan sida oavsett ålder, men de
behöver inte fylla i sidan lika utförligt när de är yngre, medans det ställs högre krav på de
äldre. När det gäller böckerna finns det idag olika böcker för olika åldrar.
När det gäller tiden man ska lägga ner på sitt 4H‐företag för att bli godkänd kan ett
riktmärke vara att man ska lägga ner minst så många timmar som år man är gammal, ex.
ska någon som är 10 år lägga sammanlagt minst 10 timmar på sitt 4H‐företag.
Nedan finns en guide för vad som krävs av 4H‐företagarna uppdelat efter ålder, detta gäller
både hemsida och bok. Fördelen när en 4H‐företagare använder hemsidan är att du kan kika
in och kolla 4H‐företaget även mellan hembesöken.

4H‐FÖRETAGARE 7 – 9 ÅR
(bok 1)
Hemsidan/Boken skall fyllas i av 4H‐företagaren själv. Föräldrar kan hjälpa och stötta
4H‐företagaren med ex. stavning.
Marknadsplatsen/Presentation
Här skriver man lite om varför man valt detta 4H‐företag, hur länge man ska ha det och vad
man vill lära sig. Använder man hemsidan är detta ett bra sätt att göra reklam om man ex.
tillverkar något som ska säljas. I denna ålder så är det inte viktigt att det står så mycket. Vill
man inte visa så mycket info offentligt på hemsidan kan man göra en presentation i första
inlägget i dagboken.
Dagboken
Här skall man visa vad som händer. Vad man lär sig och gjort för fel.
Om 4H‐företagaren har svårt att skriva, kan man fokusera på att ta mycket foton och rita
teckningar som visar 4H‐företaget. Använder man hemsidan kan man scanna in teckningar.
Under hembesöket
Ta dig tid att hjälpa till under hembesöket. Närvarar förälder kan den lyssna och i sin tur
hjälpa 4H‐företagaren, annars kan ni sätta er ner och svarar på frågorna tillsammans. Prata
lite om 4H‐företaget och ställ frågor. 4H‐företagaren måste få lite att tänka på efter besöket.
Försök att ge tips på nya uppgifter att göra. Prata om målsättningen för 4H‐företaget, varför
man har valt ämnet. Avsluta med att skriva något peppande i kommentarsrutan på
hemsidan eller längst bak i boken.

4H‐FÖRETAGARE 10 ‐ 13 ÅR
(bok 2)
Marknadsplatsen/Presentation
Alla frågor skall vara besvarade i boken och det ska vara utförlig information på hemsidans
marknadsplats (se 4H‐företagare 7‐9 år).
Viktigt med förälders namnteckning i boken.
Dagbok
Nu skall man börja redovisa vad man gjort samt hur lång tid det tog. Dagliga sysslor kan
redovisas veckovis.
Exempel: Vecka 20
Matning och promenader 5 timmar
Försök få 4H‐företagaren att skriva om speciella händelser som när kakan brändes i ugnen,
kaninen rymde eller när hunden grävde upp grannens tulpaner. Det kan hända mycket i ett
företag.
4H‐företagaren ska gärna skriva in lite fakta om sitt 4H‐företag ex. hur djuret skall skötas,
vad odlas det för grönsaker i landet? När skall de skördas? Vid bakning kan man skriva in
recept, och berätta vad olika redskap används till.
Foton
4H‐företagaren ska gärna ladda upp/klistra in kort, bilder, teckningar, recept, ritningar som
är kopplade till 4H‐företaget ex. ritningar över trädgårdsland eller kanske ett hopphinder till
kaninen. Har 4H‐företagaren själv en kamera kan ni hjälpa till att fota vid hembesöket.
Ekonomi
I kassaboken skall man skriva om man sålt något eller kanske köpt något. 4H‐företagaren
räknar själv ut både i boken och på hemsidan.
Ofta säger de att de inte har någon ekonomi. Då gäller det att försöka hitta lite kostnader
och inkomstmöjligheter. Fågelmaten kostar, frön kostar och ingredienser kostar.
Ibland kan man inte köpa in alla ingredienser eller fodersäckar, vad som nu behövs. Då kan
man skriva avtal med föräldrarna att 1 dl socker kostar____kr, 1 ägg kostar ____kr. Förslag
på hur ett avtal kan se ut finns att ladda ner på hemsidan.
Glöm ej att avtalet ska undertecknas.
I bokslutet skall man skriva in den totala inkomsten och utgiften. Sedan kan man räkna ut
hur stor vinsten/förlusten (överskott/underskott) i 4H‐företaget blev.

Slutberättelse
På hemsidan görs slutberättelsen som ett sista dagboksinlägg.
Här skall man berätta så utförligt man kan om vad man har lärt sig för något. Att använda
ugnen, få hunden till att sitta/ligga eller kanske hur man sätter potatis.
4H‐företagaren skall även berätta vad som var bra och dåligt.
Ibland har de inte skrivit någon slutberättelse då kan det vara bra att sätta sig ner och prata
om vad som har hänt och försök hjälpa till att hitta något som var bra/dåligt.
Vid uppstartsmöte och under hembesöket
Försök hjälpa till med vad 4H‐företagaren skall göra samt vad den vill lära sig genom att
ställa frågor och kanske hitta på nya saker. Sitt gärna ner och fyll i det med en gång om ni har
tid, annars blir det lätt ogjort.
När det gäller ekonomin är det viktigt att prata om skillnaden på inkomster och utgifter.
Försök hitta möjligheter till utveckling. Tipsa om utställningar där man kan vara med och
tjäna pengar och visa upp sitt företag.
Skriv gärna i hembesöksrutan i boken eller i kommentarsfältet på hemsidan vad ni påpekade.
Då kan föräldrarna också hjälpa till.

4H‐FÖRETAGARE 14 ÅR OCH UPPÅT
(bok 3)
Marknadsplatsen/Presentation
I presentationen skall 4H‐företagaren beskriva sitt företag och sig själv.
Frågor som skall finnas besvarade är:
•
•
•
•
•
•
•

Vem är företagaren? Namn, ålder, klubb, tidigare företag mm.
Varför man valde just detta företag?
Under vilken tid bedrivs företaget?
Åt vem utförs jobbet?
Vad har företaget för inkomster och utgifter?
Vad han/hon huvudsakligen kommer att jobba med?
Vad är målsättningen?

På Marknadsplatsen kanske man vill fokusera mer på att göra reklam för sitt 4H‐företag, då
kan man göra en presentation som ett första dagboksinlägg.

Överenskommelse
En mall för hur en överenskommelse kan se ut finns att ladda ner på hemsidan.
I boken finns det en speciell sida för detta. Här skall man skriva ett avtal. Det kan gälla att
man skall få hyra köket med utrustning, arrendera ett grönsaksland. Här skall man även ha
med ett löneavtal om sådant finns. Det ska också skrivas med under vilken tid gäller avtalet
samt vilka pengar är inblandade.
Se till att avtalet skrivs under!
Dagbok & Utfört arbete
Här skriver man datum, vad man gjort samt hur lång tid det tog.
I denna åldersgrupp ska 4H‐företagaren beskriva lite mer ingående vad som hänt. Man kan
även skriva in ex. recept på det man bakat och berätta om det blev bra eller kanske brändes.
Foton
4H‐företagaren skall ladda upp/klistra in foton ex. på kakan eller när 4H‐företagaren står i
köket.

Kassaboken
Här skall 4H‐företagaren föra in alla inkomster/utgifter.
Kvitton på det 4H‐företagren köpt eller sålt sparas och numreras.
Kvittoblock kan man köpa på en bokhandel eller hos företag som säljer kontorsmaterial.
Vill 4H‐företagaren göra egna kvitton kan det se ut så här:
Ex på kvitto:
Köpare:______________________
Säljare:______________________
Spec.:_______________________(vad köps/säljs)
Pris:_________________________
Datum:_______________________
Mottagit:______________________
OBS! Kvittot måste skrivas under.
Bokslut
Här skall 4H‐företagaren skriva vad man hade för inkomster samt utgifter.
Samt ingående lager och utgående lager. Efter det kan man räkna ut årets
överskott/underskott.

Ingående lager: Här skriver man vad som fanns vid företagets början. T ex hund, kundkorg
och foder. Totalt värde 3 500 kr. Bokförs som utgift i
resultaträkningen.____________________________________________________________
___________________________________________
Utgående lager: Här skriver man vad som finns vid avslutat företag. T ex hund, hundkorg
och foder. Nu måste man tänka på hundens värdeökning/minskning samt slitage på korgen.
Totalt 4 000kr. Bokförs som inkomst i
resultaträkningen._________________________________
___________________________________________________________

Slutberättelse
Här skall 4H‐företagaren skriva vad man lärt sig? Om det blev som man tänkt sig? Vad gick
bra/mindre bra? Vad kund man gjort annorlunda? Nådde du din målsättning?
På hemsidan görs slutberättelsen som ett sista dagboksinlägg.
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MANUAL 4H‐FÖRETAGSLEDARE HEMSIDAN
Som handledare kan du gå in på alla medlemmars 4H‐företag och läsa hur det går för dem
och kika på deras bilder. Du kan skriva kommentarer precis som i böckerna.
Som handledare kan du även lägga upp nya 4H‐företag.
Logga in
Du loggar in på www.4hföretag.se/pussel/index.php
med det användarnamn och lösenord som du fått av Administratören/Verksamhetsledaren
Lägga upp nytt 4H‐företag
Logga in
Klicka på Moduler i menyn
Klicka på ikonen Redigera efter Alla företag
Klicka på ikonen Lägg till längst upp
Fyll i all information om medlemmen och företaget
Klicka på ikonen Spara
Medlemsnumret fungerar som användarnamn när 4H‐företagaren sedan ska logga in och
jobba med sitt företag.
Har medlemmen redan ett 4H‐företag lägger du upp det nya 4H‐företaget på samma
medlemsnummer, men väljer ett nytt lösenord – alltså ett nytt lösenord för varje företag,
men samma medlemsnummer.
Kommentera
Logga in
Klicka på Moduler i menyn
Klicka på ikonen Redigera efter Företags info/kommentar
Klicka på Visa all info och kommentarer efter det 4H‐företag som du vill kommentera
Väl inne på 4H‐företaget kan du i menyn välja att läsa vad som står på marknadsplatsen, i
dagboken, i kassaboken eller titta på bilderna i bildgalleriet.
Klicka på kommentar och du får upp ett fält där du kan skriva en kommentar
Klicka på ikonen Spara – Nu kan 4H‐företagaren läsa ditt meddelande.
Skicka meddelande till alla 4H‐företagare
Logga in
Klicka på Moduler i menyn
Klicka på ikonen Redigera efter Meddelande till företagare
Klicka på ikonen Lägg till
Skriv ditt meddelande
Välj att det ska publiceras
Klicka på ikonen Spara – Meddelandet har nu nått alla 4H‐företagare
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MANUAL 4H‐FÖRETAGARE HEMSIDAN
Som 4H‐företagare kan du nu sköta ditt 4H‐företag på internet. Detta betyder att allt du
tidigare skrev i din bok kan du nu skriva på din sida på internet istället.
Hur allt fungerar finns förklarat när du har loggat in på www.4hföretag.se. Om du undrar vad
en viss ikon betyder håll muspekaren över den och en förklarande text kommer upp.
Det är bara det som finns på Marknadsplatsen som är publikt allt annat på din sida kan bara
läsas av dig och 4H‐föratagsledarna samt 4H:s personal.
För att göra det extra tydligt hur www.4hföretag.se fungerar följer här en manual för hur du
sköter ditt 4H‐företag på internet.

Logga in
Du loggar in på www.4hföretag.se
Tryck på Logga in till höger i menyraden
Ditt medlemsnummer är ditt användarnamn
Lösenord får du av din 4H‐företagsledare eller kretsinstruktör
Har du flera 4H‐företag får du ett lösenord för varje 4H‐företag.
Användarnamnet är alltid samma – ditt medlemsnummer.

Startsidan
När du har loggat in kommer du till ditt 4H‐företags startsida.
Längst upp på startsidan finns olika ikoner:
Start – Tar dig tillbaka till din startsida
Dagbok – Här skriver du dina dagboksinlägg när du har jobbat med ditt 4H‐företag
Marknadsplats – Här väljer du en text och bilder som alla kan se som går in på
www.4hföretag.se
Kassabok – Här skriver du in dina inkomster och utgifter
Bildgalleri – Här laddar du upp bilder om ditt 4H‐företag
Tips och trix – Här finns tips om olika 4H‐företag
Uppgifter – Här kan du fylla i och ändra dina personliga uppgifter
Utskrifter – Här kan du välja att skriva ut delar av eller hela 4H‐företaget
Logga ut – Här loggar du ut när du har jobbat färdigt
På Startsidan har du också olika boxar:
Meddelande från 4H ‐ här kan du t.ex. få mail om nya grejer som är på gång
Kommentar från Handledare – Här skriver t.ex. 4H‐företagsledaren efter ett hembesök
Senaste från Dagbok – Här ser du de senaste inläggen du har gjort
Marknadsplats – Här ser du den publika delen av din sida – det som alla kan se som går in på
www.4hföretag.se

Dagbok
Här finns två boxar:
Alla Dagboksinlägg – Här kan du genom att klicka på ikonen:
förstoringsglaset läsa inlägget
pennan ändra i inlägget
krysset ta bort inlägget
Lägg till Dagboksinlägg – Här skriver du varje gång du har arbetat med ditt 4H‐företag
Klicka på ikonen kalender och välj datum
Fyll i en rubrik i rutan Typ av arbete
Fyll i hur många timmar du har arbetat i rutan Arbetade timmar
Skriv vad du har gjort i rutan Anteckningar
Klicka på Spara inlägg

Marknadsplats
Klicka på Ändra marknadsplats text
Skriv in den text du vill ska synas på Marknadsplatsen
Klicka på Spara ändringar
För att lägga till eller ta bort foton gå till Bildgalleriet

Kassabok
Här finns två boxar:
Alla Kassaboksinlägg – Här kan du genom att klicka på ikonen:
pennan ändra i inlägget
krysset ta bort inlägget
Summa inkomst, Summa utgift och Totalt får du räkna ut själv – Räknar du fel blir rutan röd.
När du har räknat om klickar du på Uppdatera – Blir rutan vit har du räknat rätt.
Genom att klicka på de olika rubrikerna Datum, Text, Kvittonr., Inkomst eller Utgift kan du
sortera kassaboken på olika sätt.
Lägg till Kassaboksinlägg
Klicka på ikonen kalender och välj datum
Fyll i vilken typ av inkomst eller utgift du haft i rutan Text
Fyll i vilket nummer kvittot har i rutan Kvittonr.
Fyll i hur stor summan var i Inkomst eller Utgift
Klicka på Spara inlägg

Bildgalleri
Här finns två boxar:
Bildgalleri – Här kan du skapa olika bildgallerier för att sortera dina foton.
Du kan genom att klicka på ikonen:
foton – lägga till eller ta bort foton i bildgallerierna.
Väl inne i ett bildgalleri kan du ladda upp nya foton genom att klicka på Bläddra. Du kan
sätta namn eller en förklarande text till dina foton, du kan också välja vilka bilder som ska
vara publika samt vilken bild som ska vara huvudbild.
pennan – ändra namn på bildgalleriet
krysset – ta bort bildgalleriet
Lägg till Bildgalleri
Här kan du skapa nya Bildgallerier
Hitta på ett namn och skriv in i rutan Bildgalleri namn
Klicka på Spara

Tips och trix
Här hittar du olika tips som du kan använda när du jobbar med ditt 4H‐företag. Här finns
också idéer om olika sorters 4H‐företag som du kan kolla igenom när du vill starta ett nytt
4H‐företag.

Uppgifter
Här kan du ändra dina personliga uppgifter om du t.ex. har bytt adress eller telefonnummer.
Glöm inte att klicka på Spara uppgifter om du har gjort ändringar.
Uppgifterna är inte publika utan är till för 4H:s personal och de som är 4H‐företagsledare.

Utskrifter
Här kan du välja att skriva ut delar av ditt 4H‐företag eller hela 4H‐företaget.
Klicka på Dagbok, Marknadsplats, Kassabok, Bildgalleri eller Hela projekt.

Logga ut
När du är klar med ditt arbete för dagen klickar du på logga ut.
Har du frågor eller är det något som inte fungerar?
Kontakta din kretsinstruktör eller personalen på expeditionen.

Lycka till med ditt 4H‐företag!
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HEMBESÖK
Hembesöken är ett utmärkt sätt att få kontakt med medlemmar och föräldrar i hemmet.
Dessutom är det naturligtvis huvudsaken med ett hembesök att få stimulera medlemmen i
dennes arbete med 4H‐företag.

ANTAL BESÖK
Första:
I maj‐juni av klubbföretagsledaren och kretsföretagsledaren.
Klubbhembesök i juni‐juli, medlemmarna besöker varandras företag på ett
Andra:
vanligt 4H‐möte, ordnas av klubbledaren.
Tredje:
I augusti månad utav klubb‐ och kretsföretagsledaren.
PLANERING
På klubbens planeringsmöte skall hembesöken planeras in. Under våren
bestämmer klubbföretagsledaren och kretsföretagsledaren tillsammans när
hembesöken skall göras.

VAD SKA MAN HA MED SIG PÅ ETT HEMBESÖK?
Vid hembesöken tar klubbföretagsledaren med sig:
- 4H‐företagspärmen
- ev. extra böcker
- ev. laptop med internetuppkoppling

VAD GÖR MAN VID ETT HEMBESÖK?
Hembesök hos medlemmarna görs för att hjälpa, rådgiva och stimulera 4H‐företagaren.
Särskilt viktigt är det att hjälpa till med bokföringen.
Försök få fram synpunkter på 4H‐företagsverksamheten från föräldrar och medlemmar.

EXPERTHJÄLP
Om man vill ge 4H‐företagaren lite extra tips kan man ta kontakt med någon som är kunnig
inom området, t ex trädgårdsmästaren för grönsaksodlingar.

ANTECKNINGAR
Vid varje hembesök sätts poäng/görs anteckningar. Detta för att du sedan lättare ska kunna
avgöra om 4H‐företaget är godkänt eller ej, samt ev. välja ut klubbens bästa 4H‐företag.

BEDÖMNING VID HEMBESÖK

Vid de två hembesök som klubb‐ och kretsföretagsledaren gör, skall man bedöma
4H‐företaget enligt ett poängsystem med 0, 1 eller 2 poäng.
0 poäng

Medlemmen vet ej var han har sitt 4H‐företag.
Har ej startat sitt 4H‐företag.
Hittar ej sin 4H‐företagsbok eller har inte koll på sin inloggning till hemsidan.
Har misskött sitt 4H‐företag.
4H‐företaget är dåligt markerat eller avskilt från övrig verksamhet.

1 poäng

Medlemmen har ett 4H‐företag som överensstämmer med
överenskommelsen.
Resultatet kan bli bättre om 4H‐företagaren ägnar lite mer tid åt uppgiften.

2 poäng

4H‐företaget utmärkt skött.
Allting är i ordning.
Lämplig utrustning finns.
4H‐företagaren är väl medveten om vad han/hon håller på med och hur
han/hon löser problem som kan uppstå.
Behöver bara lite hjälp och råd för att få 4H‐företaget att fungera riktigt.
Endast enkla problem som behöver rättas till.
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Bedömningslista av 4H-företagsutställning, från ………………..….….……………….. År:……..…..
Utställningsansvarig:……………………..……............................. ………………Tele:……………………….
Namn

Ålder

Boken/Hemsidan
Presentation

Dagbok

Utställningen
Helhetsintryck

Skylt

Utställningsobjekt

Ordning

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totalt 8 punkter
där max antal poäng kan bli 40
Bedömningspoängen är 0, 1, 2, 3, 4 & 5

Vinnare i respektive klass är den som fått mest poäng i snitt av juryn. En
”Bästa utställning” skall också utses. Det blir den utställare som har mest
poäng av alla. Eller, om juryn och arrangörerna av utställningen kommer
överens om detta, vem av utställningsdeltagarna som utmärker sig
speciellt.

Skicka kopia till:
Hallands 4H, Box 254, 311 23 Falkenberg
halland@4h.se

Vilket av alternativen som än väljs måste en kort och koncis motivering
anges vid prisutdelningen

Uppträdande

Helhetsintryck

SUMMA POÄNG
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UTSTÄLLNINGAR
Utställningar är ett bra sätt för en 4H‐företagare att visa en av 4H:s profiler utåt. Varje
sensommar brukar kretsarna ordna utställningar där klubbarnas 4H‐företagare får delta.
Detta är ett tillfälle som alla 4H‐företagare borde ta tillvara på.
Vill man inte ordna en egen utställning kan man t ex delta i en lokal höstmarknad, skördefest
eller liknande.
Man får stolt visa upp vad man kan åstadkomma som egen företagare, träffa andra 4H:are
och byta idéer samt sälja sina produkter och kanske tjäna en slant.
Dessutom deltar man i tävlingen där man som duktig utställare kan vinna fina priser. Se till
att din klubb får en fin tradition att alltid åka på utställningen som kretsen ordnar!
För att få upp intresset för kretsutställningarna kan man börja i klubben med att ha en
utställning t ex på skördefesten, där man visar enkla utställningar för vänner och föräldrar.

UTSTÄLLNINGSTEKNIK
•

4H‐företagsboken/utskrift från hemsidan/hemsidan och ev. handledning
visas upp.

•

4H‐företagaren tar med saker som han/hon gör/sköter/använder i 4H‐
företaget. Inte för mycket bara, då kan det bli rörigt.
Ex:
Broderi: Nål, tråd, tyg, sax, fingerborg, De vackra broderierna.
Fågelholkar: Spik, hammare, brädor, såg, färdiga holkar.
Morötter: Hacka, fröpåsar, räfsa, färska morötter

•

Passa på att sälja från 4H‐företaget! Bjud på smakprov osv.
Ta reda på vilka regler som finns runt försäljning av matprodukter i din
kommun.

•

4H‐företagaren skriver ett stort plakat med fakta om vad 4H‐företagaren
gör och vad han/hon lärt sig. Foto, teckningar och bilder är bra. Få det
mesta sagt med få ord på plakatet – texten ska vara kortfattad men
slagfärdig!
Budskapet skall vara lättförståeligt. Plakat och skyltar bör vara i blickfånget,
i ögonhöjd eller något lägre. Glöm inte att skriva namn och från vilken klubb
Du kommer ifrån.

HUR LOCKAR DU 4H‐FÖRETAGAREN ATT STÄLLA UT?
Redan före upptaktsmötet skall kretsföretagsledarna eller kretsinstruktören kunna ge dig
besked om när årets utställning äger rum. Du kan alltså börja peppa på upptaktsmötet.
Givetvis finns även kretsutställningen med på klubbens månadsplanering.
Under hembesöken har du och kretsföretagsledaren ett kanontillfälle att hjälpa till med tips
och peppa 4H‐företagaren. Känn dig inte begränsad! Alla idéer är bra!
Ha ett klubbmöte innan utställningen där alla får tillgång till lite material. Skyltar och plakat
kan göras, små djurhagar kan snickras. Alla hjälps åt och inspirerar varandra till nya idéer!
Även inför en utställning på skördefesten kan man ha ett klubbmöte där man förbereder sig.
Använd gärna de saker som var med på kretsutställningen. Då kan man finlira lite och bättra
på de gamla istället för att göra nytt.

FAKTA OM KRETSUTSTÄLLNINGARNA
•
•
•
•
•
•
•

Arrangeras någon gång under juli, augusti eller september.
Du som klubbföretagsledare är ansvarig för de som skall vara med och ställa ut,
anmäls i god tid till den som är ansvarig för utställningen.
Speciell inbjudan från kretsen går ut till klubbarnas medlemmar i god tid, vanligtvis i
samband med det första hembesöket. I denna redogörs för klassindelningen.
Alla som deltar får medalj, statyett eller liknande.
Klassegrarna får även diplom och ev. något extra pris.
Den bästa utställningen av alla blir ”Best in Show”, får hedersdiplom och ett fint
förstapris.
Bedömningen görs av en jury som bedömer 4H‐företagsboken/hemsidan, hur
utställningen är utformad, utställarens ålder i förhållande till svårighetsgrad m.m.

POÄNGBEDÖMNING VID 4H‐FÖRETAGSUTSTÄLLNING
BEDÖMNING
Tre olika bedömningsklasser: 7‐9 år, 10‐13 år samt 14 år och uppåt.Typ av företag spelar
ingen roll. 0, 1, 2, 3, 4 eller 5 poäng kan delas ut per bedömningspunkt. Inga halva poäng.
BEDÖMNINGSPUNKT
Boken/Hemsidan
Presentation

KOMMENTAR

Är den personliga presentationen trevlig? Har 4H‐företagaren
svarat på sidans frågeställningar? Beskrivs målsättningen?
Underskrifter?

Dagbok

Har 4H‐företagaren skrivit regelbundet och från början? Kan man
lätt se hur 4H‐företaget sköts? Finns bilder, andra illustrationer?

Helhetsintryck

Väg samman allt som 4H‐företagaren har gjort. Väg speciellt in
redovisningen av ekonomin för de äldre 4H‐företagarna.

Utställningen
Skylt

Alla skyltar och plakat som presenterar 4H‐företaget och
4H‐företagaren. Lätt att förstå för utomstående? Överskådligt?
Blickfångande?

Utställningsobjekt

Vad visas? Lagom mängd? Har det med 4H‐företaget att göra

Ordning/
Uppställning

Är utställningen trevligt uppställd? Lättillgänglig? Rätt sak på
rätt plats?

Uppträdande/
Engagemang

Svarar utställaren artigt på frågor? Visar och förklarar?

Helhetsintryck

Här kan allt övrigt vägas in!

SUMMA: 8 punkter ‐ Max 40 poäng
VEM VINNER?
Vinnare i respektive klass är den som fått mest poäng i av juryn.
En ”Bästa Utställning” skall också utses. Det blir den utställare som har mest poäng av alla.
Eller, om juryn och arrangörerna av utställningen kommer överens om detta, vem som helst
av utställningsdeltagarna som utmärker sig speciellt. Vilket av alternativen som än väljs
måste en kort och koncis motivering anges vid prisutdelningen.
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BOKSLUTSMÖTE
På hösten, i slutet av september och under oktober är det lämpligt att alla 4H‐företagare
som inte redan är färdiga med sina 4H‐företag avslutar dem. Då är det dags för
bokslutsmöte, där alla 4H‐företagare tar med sin 4H‐företagsbok eller utskrift från hemsidan.
Bokslutet kan vara knepigt och din uppgift under mötet är att hjälpa till att bena ut och
förklara. Du ser även till att alla andra frågor blir besvarade som har med avslutningen av 4H‐
företaget att göra.

TIPS FÖR MÖTET
•
•
•
•
•

Se till att du själv är säker på hur man avslutar 4H‐företagen
Låt gärna de som redan är säkra på hur man gör hjälpa de andra som kanske är
nybörjare.
Visa ett enkelt bokslutsexempel på blädderblock el dyl.
Se till att det finns datorer tillhands och internet för de som har arbetat med
hemsidan.
Dela in i mindre grupper för att få mer lugn och arbetsro. Låt grupperna rotera. Ha en
bokslutsstation, en annan station där 4H‐företagarna får förbereda/göra en
utställning till skördefesten, medan en tredje station leker eller gör något annat
praktiskt. Här är det fritt fram för egna idéer! Denna variant kan vara särskilt lyckad
för de yngsta som har sitt första 4H‐företag. Eftersom de inte har någon ekonomi att
avsluta, behöver de endast enkel hjälp.

EFTER BOKSLUTSMÖTET
När alla timmar, inkomster, utgifter etc är hopräknade samt bokslutssidan ifylld, är det dags
för dig att samla in eventuella böcker, hemsidan kan du logga in på senare.
Det är viktigt att du uppmuntrar alla att avsluta sina 4H‐företag och lämna in eventuella
böcker så att de kan bedömas.
De 4H‐företag som efter bedömningen blivit godkända, antecknas på blanketten
”Förteckning över godkända 4H‐företag”. (se Flik 10)
Sista dag för inrapportering av godkända 4H‐företag till länsexpeditionen är runt den 31/10,
bl a för att kunna göra statistik på årets 4H‐företag. Denna tidsgräns är även satt för er egen
del då många klubbar vill ha diplom, årsnålar och ev. andra priser i god tid till avslutningen.
Blanketten skickar länsexpeditionen snarast i retur tillsammans med diplomen och övrigt
beställt material. Denna blankett skall sparas i klubben under Flik 11, för att man från år till
år ska kunna hålla reda på vilka 4H‐nålar som ska beställas.
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REGLER FÖR BEDÖMNING AV 4H‐FÖRETAGEN HEMSIDAN/BOKEN
Poängsystem: 0, 1 eller 2 poäng (inga halva poäng)
Man tittar igenom hemsidan/boken och bedömer varje bedömningspunkt enligt
poängsystemet.
7‐9 år ‐ 3 st bedömningspunkter
10‐13 år ‐ 6 st bedömningspunkter
14 år och äldre – 7 st på hemsidan, (8 st bedömningspunkter i boken)
Lägg till poängen för hembesök (se flik 6), 1 – 3 st och dela med antalet bedömningspunkter.
OBS! bedömningspunkternas antal varierar beroende på antalet hembesök.
(Vid 4H‐företagsmöten kan hembesök uteslutas)
Ex 4H‐företagare 10‐13 år:
6 bedömningspunkter + 2 hembesök = medelpoäng
8
Medelpoäng bör ej understiga 1,0 för att få ett godkänt 4H‐företag.
Vid samtliga bedömningspunkter har kraven lagts i nivå med seniorboken.
Givetvis ska stor hänsyn tas till 4H‐företagarens ålder när bedömningen görs.
Således kan en 7‐årings dagbok med enbart trevliga bilder och teckningar vara en given
2‐poängare, likväl som en 15‐årings dagbokssidor fullmatade med anteckningar.

0 poäng

om sidan eller sidorna ej är ifyllda

1 poäng

om sidan eller sidorna är ifyllda

2 poäng

ifyllt med mycket detaljer och plus i kanten

BEDÖMNINGSPUNKTER PÅ FÖRETAGSBÖCKER
BEDÖMNING

7‐9 år

10‐13 år

14 år –

Personlig info.
Namn, klubb, företag + andra uppgifter
komplett ifyllt.

x

x

x

Marknadsplats/Presentation
Väl ifyllt, så man ser vad företaget kommer att
bestå av, eller åt vem man arbetar.
Ev. inkomster och utgifter, men det viktigaste är
att man har en bra målsättning!
I boken även målsmans underskrift.

x

x

x

Överenskommelse
Enkelt men så att man kan förstå innebörden.
Ev. ekonomiska ersättning/avgifter bestämda
OBS! Underskrifter är viktiga.

x

Utfört arbete (endast i bok3)
Bör täcka de olika momenten i arbetet.
Timantal rimligt (egna/lejda)

x

Dagbok/Foton
Anteckningarna bör vara gjorda under hela
perioden, inte t ex bara under de två första veckorna.
Så många moment som möjligt skall ingå. Bilder och
andra illustrationer är ett plus.
x

x

x

Kassabok
Rimliga summor, uppdelat och inga stora klumpsummor.
Kvitton är ett stort plus!
(om man ej säljer sina produkter kan man värdera dem)

x

x

Bokslut
Väl ifyllt, även vid förlust. Lager bör vara
redovisat om det anses rimligt.

x

x

Slutberättelse
Väl ifyllt, så att man kan se vad 4H‐företagaren har
tagit lärdom av. Nåddes målsättningen?
Blev det som det var tänkt enligt presentationen?

x

x
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FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA 4H-FÖRETAG
KLUBB:
4H-FÖRETAGSLEDARE:

ADRESS:

Medlemsnr:

Adress:

Namn:

ÅR:
OBS! Man måste vara medlem för att bli godkänd.
TELE:

Postnr:

EMAIL:

Postadress:

Tele:

Född:

4H-företag:

Årsnål

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Skicka eller maila till:
HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H
Box 254, 311 23 Falkenberg
halland@4h.se

EN KOPIA AV DENNA FÖRTECKNING SKALL ARKIVERAS
I KLUBBFÖRETAGSPÄRMEN UNDER FLIK 11
.

ANTAL GODKÄNDA FÖRETAG:………………..
SISTA INLÄMNINGSDATUM:
Datum för avslutning/skördefest:……………………………….
(Dock två veckor innan skördefesten, för att diplom och nålar skall bli färdiga).

Vi beställer antal nålar:……… …………………..
Vi beställer antal vasar:…………….(fr o m nål nr 5)
Vi beställer antal ljuslyktor:………(fr o m nål nr 10)

