PROJEKTPLAN
Projektets namn

År

Ansvarig / Projektledare
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PROJEKTPLAN
Checklista / Innehållsförteckning
Delmomentet är
ej påbörjat

Delmomentet är
påbörjat

Delmomentet är
helt klart
Ansvarig

Syftet med projektet är klar &
arrangörsgruppen är tillsatt
Datum och tider för
aktiviteten är beslutade
Vi har gjort en budget som
är beslutad och klar
Vi har bokat en plats/lokal &
alla de förberedelser är klara
Vi har gjort klart hela
schemat och fixat ledare
Vi har gjort all planering när
det kommer till maten
Vi har gjort ett evenemang
på membersky
Vi har gjort en inbjudan och
marknadsfört denna
Vi har köpt eller beställt all
mat inför aktiviteten
Vi gjort klart allt förarbete
som krävs för aktiviteten
Vi har genomfört aktiviteten
Deltagarna har utvärderat
aktiviteten
Vi arrangörer har utvärderat
aktiviteten & projektet
Vi har skickat in alla kvitton
och redovisat alla utlägg.
Vi är helt klara med vårt
projekt. Woho!
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PROJEKTPLAN
Tid, ansvariga & syfte
Starttid

Startdag

Projektet kommer att äga rum
under en dag.
Sluttid

Slutdag

Projektet kommer att äga rum
under flera dagar.
Ansvarig arrangör

Ansvarig mentor

Vem är ansvararig för det här projektet?
Alla projekt bör ha en eller två personer som är
ansvariga. Är det en grupp som arrangerar
projektet bör den som är sammankallande i
gruppen stå som ansvarig.

Vem är projektets mentor?
Mentorn är en person som inte är med i
arrangörsgruppen men som har erfarenhet av
liknande projekt och som ni kan vända er till
ifall ni behöver hjälp.

Arrangörsgruppen består av

Personens roll i projektet

Vad är syftet med projektet, vad vill ni åstdakomma?

Finns det något som kan vara bra att veta om projektet?
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PROJEKTPLAN
Budget
En separat budget finns utanför denna
projektplanen.
Vi vill söka pengar från Hallands 4Hs
arragemangsfond.

Vi vill ansöka om

Externa finanisärer finns och ska
redovisas efter att projektet är klart.

Finanisären är

Vad

Inkomster

Utifter

Kr

Kommentar

Deltagaravgifter
Klubbavgifter
Sponsorer
Bidrag

Mat
Lokal
Material
Marknadsföring

Övrigt

Resultat
Projektet är i enlighet med styrelsens
budget och/eller godkänd av dem.
Projektet är helt fristående och behövs
inte stämmas av med någon annan.
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PROJEKTPLAN
Plats & lokal
Vi kommer att arrangera
projektet på Ästad 4H-gård.

JA

NEJ

Vi har bokat lokalen.

Vi kommer att arrangera
projektet på Stättareds 4H-gård.

Vi kommer att övernatta
och det är möjligt.

Vårt projekt arrangeras inte på
någon specifik plats.

Vi kommer att laga mat
och det är möjligt.

Vårt projekt kommer att
arrangeras på följande plats:

Det finns toaletter och
vatten på plats.

Platsens namn

Platsens adress

Platsens postadress

Kontaktperson till platsen

Kontaktuppgifter till kontaktpersonen

Övrig information som kan vara bra att veta när det kommer till platsen
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PROJEKTPLAN
Schema / Aktivitetsplanering
Aktuell dag

Ledare eller föreläsare
är tillsatt och förberedd.
Starttid

Aktivitet

Material och annat som behövs
för aktiviteten är förberett.

Aktiviteten är helt
och hållet planerad.

Ansvarig
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PROJEKTPLAN
Matplanering
Ansvarig för matinköp / matbeställning och hämtning

En person har fått ansvaret för
matbeställning och inköp.
Vi har koll på alla
matpreferenser och allergier.

Kommentar eller annan info som kan vara bra att veta

Alla maträtter har ett recept och
all matplanering är klar.
All mat är antingen köpt eller
beställd och hämtad.

Det finns ett recept
att utgå ifrån.

Inköpslista är gjord och
skickad till matansvarig.

Maten är beställd
eller inhandlad.
Måltid

Maträtt

Ansvarig i köket

Har ni fler måltider än vad som får plats här? Lägg till fler
likadana sidor och ange vilken dag matplaneringen gäller.

Aktuell dag som den här matplaneringen gäller för.
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PROJEKTPLAN
Inbjudan & Marknadsföring
SKAPA ETT EVENEMANG PÅ
MEMBERSKY MED FÖLJANDE:

TIPS PÅ HUR NI KAN
MARKANDSFÖRA ER

Namnet på ert evenemang.

Sprid informationen på
sociala medier.

En lockande beskrivning av
vad ni ska hitta på.

Gör en fysisk inbjudan och
posta till medlemmarna.

Datum och tider för när
evenemanget ska ske.

Skriv i Hallands 4Hs
Discordkanal.

Var evenemanget ska ske
och adress dit.

Maila ut informationen till
medlemmarna och föräldrar.

Eventuell packlista. Kan vara
bra vid övernattning.

Prata med andra 4Hare och
tipsa om ert evenemang.

Fråga om allergier och
matpreferenser.

Gör en affisch och ta med till
nästa 4H-evenemang.

Fråga om telefonnummer till
nära anhörig.
Information kring vem
evenemanget vänder sig till.
Vad det kostar att delta eller
om det är gratis.
Vad klubbavgiften ligger på,
ifall ni har en sådan.
Rätt information i rutan kring
betalning och fakturering.

OM VI FÅR PENGAR
FRÅN REGION HALLAND
Skriv i Membersky ”Med stöd
av Region Halland.”
Ha med Region Hallands
logga på era fysiska utskick.
Skapa kursbeskrivningar för
alla era kurser.
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PROJEKTPLAN
Utvärdering för deltagare
UTVECKLA GÄRNA
DITT SVAR HÄR
Vad tycker du överlag om
aktiviteten?

Var aktiviteten som du hade
förväntat dig?

Kände du dig engagerad
och inkluderad?

Kände du att ledaren såg
och hörde dig?

Var det lätt att förstå och
hänga med i allt?

Hur roligt var det att delta
på den här aktiviteten?

Till dig som arrangerar, kom ihåg att skanna in alla
utvärderingar eller spara dem på något annat sätt.
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PROJEKTPLAN
Utvärdering för deltagare
Varför ville du delta på Vad har du lärt dig?
den här aktiviteten?

Vad var det roligaste?

Vad var det tråkigaste?

Vad kan vi förbättra till
nästa gång?

Vad för aktiviteter vill
du ha mer av inom 4H?

Vill du skicka med
Tacka alla arrangörer &
något till arrangörerna? ledare med ett konstverk

Jag vill delta igen!
Jag vill vara ledare!
Jag vill vara arrangör!
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PROJEKTPLAN
Aktivitetsutvärdering för arrangörer
UTVECKLA GÄRNA
DITT SVAR HÄR
Överlag, hur bra blev
projektet/aktiviteten?

Blev projektet/aktiviteten
som förväntat?

Hur väl stämde budgeten &
förberedelserna överens?

Var det lätt att engagera
och inkuldera alla?

Hur lärorikt var det att
utföra projektet/aktiviteten?

Hur roligt var det att utföra
projektet/aktiviteten?

Aktuell aktivitet som den här utvärderingen gäller för.
Utvärdera gärna alla aktiviteter i ert projekt.
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PROJEKTPLAN
Projektutvärdering för arrangörer
UTVECKLA GÄRNA
DITT SVAR HÄR
Hade ni en tydlig bild av
vad ni ville uppnå?

Hade ni rätt förustättningar
för att utföra projektet?

Hur var kommunikationen
och samarbetet i gruppen?

Överlag, hur lätt var det att
utföra projektet?

Hur hjälpsam var den här
projektplanen?

Här ovan får du gärna skriva fler reflektioner. Vad var till exempel det svåraste i projektet?
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