Att starta en
4H-gård

Huvud Hjärta Hand Hälsa

Vad är 4H:s vision?
4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade,
välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden.
Visionen ska uppnås genom de fyra H:na
En engagerad person vågar ifrågasätta och ta ställning,
detta genom fostran i föreningsdemokrati i enlighet med
vårt första H (Huvud – kunskap). Personen kan gå från
idé till handling (Hand – färdighet) och är engagerad i sin
och sina kompisars fritid. Verksamheten är gjord av och
för barn och ungdomar.
Med ansvarstagande menar vi en person som står för
sina handlingar och tidigt får möjlighet att ingå i en styrelse. I gruppen respekteras varje individ oavsett kön, social eller kulturell bakgrund. Detta enligt hjärtats H (Hjärta
– respekt, medkänsla, empati). Med välmående menar
vi en person som värnar om sin och andras hälsa i alla
aspekter enligt hälsans H (Hälsa – sunt levnadssätt).
4H:s verksamhet ger barn och ungdomar möjlighet att
arbeta med jord, odling och djur, skog, miljö och natur,
hem och hushåll, hantverk och kultur. En vanlig arbetsmetod inom 4H har alltid varit 4H-företaget- en enskild arbetsuppgift inom något av ovanståendeverksamhetsområden. 4H-företagaren har helhetsansvar för sin uppgift
och lär sig hantera inkomster och utgifter, arbetstid och
material. Tidigare var det huvudsakligen barn från landsbygden som blev medlemmar i 4H. Under 60-talet började 4H intressera sig även för ungdomarna i städerna. Nu
föddes idén till det som senare skulle bli 4H-gård.

Att starta en 4H-gårdsverksamhet
4H-gårdsverksamheten startade i början av 70-talet och idag finns det ett 40-tal 4H-gårdar runt om
i Sverige.
Detta dokument har utarbetats för att hjälpa och vägleda de som överväger att starta en 4H-gård.
De som inte uppfyller kraven för 4H-gård kan i stället bedriva en 4H-klubb med djurverksamhet.
Riksförbundet Sveriges 4H finns som stöd i etablering av ny verksamhet och en etablerad 4H-gård
har tillgång till ett 4H-gårdsnätverk nationellt, nätverk internationellt och kompetensutveckling på
olika sätt. Inom organisationen finns en bred kompetens i driften av 4H-gårdsverksamhet.
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4H-gårdens mål och syfte

4H-gården är ett levande fritidsalternativ
och en av många verksamhetsmetoder för
att nå Riksförbundet Sveriges 4H:s syften.
Demokratiska organisations- och arbetsformer i verksamheten ska ge medinflytande och ansvar för medlemmarna och aktiviteterna kopplade till djur och natur ska
vidga och fördjupa den enskildes personlighetsutveckling.
4H-gårdarna sprider kunskap och förståelse för djur, växtodling, jordbruk och
dess näringar. Det handlar inte bara om att
besökare får titta på djuren utan det handlar
också om att få vara delaktig enligt 4H:s
motto ”lära genom att göra”. 4H-gårdsverksamheten har två typer av målgrupper;
4H:s medlemmar och allmänheten.
Uppdraget mot allmänheten innebär att erbjuda möjlighet att ta del av gården genom
dess verksamhet. 4H-gården verkar också för att aktivt främja ett samarbete med
barnomsorgen via skolor och förskolor.

Medlemmen växer med 4H
De som är medlemmar i 4H-klubben
är företrädesvis i åldrarna 6-25 år
och får tack vare sitt medlemskap
i 4H vara mer delaktiga i verksamheten. De kan delta i djurskötargrupper, gå utbildningar, driva
4H-företag, odla, bli ledare samt
vara med och ta ansvar för verksamheten.

4H-gårdsverksamheten erbjuder många
tjänster
såsom
studiebesök,
barnkalas,
kretsloppbesök
med
mera.
4H-gårdarna i Sverige tar emot cirka 1,5
miljoner besökare varje år vilket ställer
höga krav på hela verksamheten.
Förutom ovanstående har 4H-gården
ett viktigt uppdrag som innebär ett aktivt
arbete med genbanksavel. Detta görs för
att garantera bevarandet av svenska lantdjursraser.

4H växer med sina medlemmar och
erbjuder internationella utbyten med
stora delar av världen från det år
som medlemmen fyller 18 år.
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Ledning och organisation

För att 4H-gården ska fungera effektivt är det av avgörande betydelse att det finns en bra och bred
organisation bakom.
Huvudman för en 4H-gård ska vara en 4H-klubb/krets eller län. Huvudmannens medlemmar väljer
på årsmötet en styrelse som beslutar och har huvudansvar för gårdens drift och verksamhet.
Varje 4H-ledare ska sträva efter att alla medlemmar är med och har inflytande över verksamheten på ett demokratiskt sätt. 4H-klubben ska alltid vara den centrala punkten i denna demokrati.
4H-klubben ska drivas enligt Riksförbundets stadgar och får inte vara sluten, det vill säga nya
medlemmar är alltid välkomna.
Klubb/länsförbundsstyrelsen har det yttersta ansvaret för att Riksförbundets kvalitetssäkring efterlevs och ska göra årliga egenkontroller för att tillse att 4H-gården håller en hög kvalitet och
säkerhet. Endast gård godkänd av Riksförbundet Sveriges 4H får kallas 4H-gård och därmed
bruka namnet 4H-gård. Ett gott samarbete mellan riksförbund, länsförbund och dess 4H-gårdsansvariga samt klubben som driver en 4H-gård är allas ansvar. Ansvaret för aktiviteterna vilar på
klubben/länet.
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Ekonomi
Ekonomi är en stor del av styrelsens arbete, att
hålla de ekonomiska ramarna är ett stort ansvar.
Därför bör någon i klubbstyrelsen vara kunnig i
ekonomi. 4H-klubb som driver en 4H-gård är en
egen juridisk person med eget organisationsnummer.
För att befästa vikten av det gemensamma arbetet och ansvarstagandet bör djuren som finns
på 4H-gården ägas av 4H om inte så är fallet är
det väldigt viktigt med en tydlig överenskommelse om att 4H-klubben får nyttja djuren och vem
som är ansvarig för vad.
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4H-gårdsföreståndare

Det är viktigt att det utses en daglig ledare eller föreståndare för 4H-gården. En sådan person blir
ansvarig inför 4H-klubbens/gårdens styrelse.
Eftersom 4H-gården går under offentlig förevisning måste en djuransvarig även vara utsedd som är
knuten till gården och har relevant djurutbildning.
Länsförbundet, klubbstyrelsen och gårdsföreståndaren ska avtala vilka uppgifter den dagliga ledaren och övriga personal ska lösa. Det är självklart att den dagliga ledaren är ansvarig för att djuren
blir skötta ordentligt.
Tillsammans med 4H-klubbens styrelse och ledare ska gårdsföreståndaren dessutom arbeta och
tillsammans med 4H-medlemmarna genomföra ett program för gården.
De dagliga ledaruppgifterna kan i vissa fall spridas till flera olika personen, då det är vanligt att frivilliga, ideella ledare utför arbetet. De löpande arbetsuppgifterna ska företrädesvis utföras av medlemmar och besökare. Helgskötseln kan mycket väl skötas av ideella ledare/föräldrar som står i kontakt
med gårdens personal.
För föreståndare och eventuella 4H-gårdsassistenter ska länsförbundet ha arbetsgivaransvaret för
att garantera varaktighet och kontinuitet. Vid särskilda skäl kan en 4H-klubb vara arbetsgivare.
Se vidare 4H:s personalpolitiska program och kollektivavtal.
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Etablering
För att kunna etablera en 4H-gård
måste det finnas ett stort barnunderlag i området kring den tänkta 4Hgården. Dessutom bör man ta hänsyn
till vilka möjligheter det finns för barnen att komma från hemmet/skolan
till 4H-gården. Man bör inte lita till att
föräldrarna alltid skjutsar.
Gårdar i områden med alltför litet
barnunderlag kan istället rikta in sig
på lägerverksamhet.
För att 4H- verksamheten ska
fungera krävs det i många fall
att det byggs upp ett ideellt helgskötarsystem med personer som bor
i närområdet.
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Plats och lokaler
Byggnaderna måste vara i ordning. Befintliga byggnader måste kontrolleras mot de krav som
ställs. Ombyggnad eller viss nybyggnation kan bli aktuellt. Några faktorer som måste övervägas är djurhållningen, foderhantering och gödselhantering.
Byggnaderna måste fungera för den totala verksamheten med behov av personalutrymmen,
toa och dusch, besökstoa, omklädningsrum, tvättutrymmen, kök, kontorslokaler, fikarum, redskapsbodar, ventilation, belysning, uppvärmning och så vidare.
På 4H-gården bör det också finnas en lokal som är användbar som samlingslokal, teorilokal
och aktivitetslokal. Här ska medlemmarna och besökarna kunna arbeta med olika saker.
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Vanliga frågor

Under etableringen är det en lång rad
praktiska detaljer som ska åtgärdas. Initiativet till att lösa dessa problem bör naturligtvis komma från de som initierat idén.
Exempel på frågor som säkert dyker upp är:
antal anställda, arbetstider, arbetsledning,
helgverksamhet och ekonomi. 4H-klubben
har möjlighet att få hjälp med dessa frågor
från bland annat länsförbundet, länskonsulenten eller riksförbundet. Hos dessa finns
erfarenhet på olika områden.
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Länsförbundets roll
Länsförbundet bör vara med från den allra första inledande fasen av ett 4H-gårdsprojekt, dels för
att utvärdera om projektet är relevant, dels för att bygga upp klubben och styrelsen runt omkring
gården. Länsförbundet ska undersöka om 4H-gårdsprojeket har tillräcklig uppbackning från kommunen, bostadsbolaget eller annan aktuell instans. Länsförbundets roll är med andra ord att behandla och genomföra en första kritiskt granskning av projektet. Om länsförbundet kan godkänna
projektet ska det presenteras för Riksförbundet Sveriges 4H. Riksförbundet gör också en analys
av projektet och kopplar eventuellt in andra samarbetspartners.
Enligt riktlinjer för 4H-gårdsverksamheten är det länsförbundet eller riksförbundet som godkänner
4H-gården innan namn och logotyp får användas. Länsförbundet är också ansvarigt för att medlemmarna blir fullt delaktiga i 4H-organisationen och alltså får den information som medlemmen
behöver för att ta del av 4H-programmet.
Län utan aktiva länsförbund kan få råd och stöttning av Riksförbundet Sveriges 4H.
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Länskonsulenten/Regionkonsulentens roll

Länskonsulenten i län där sådan existerar kan i
inledningsskedet fungera som stöd för gården i
kontakter gällande ansökningar, hyreskontrakt och
så vidare.
Vidare kan länskonsulenten vara kontraktförmedlare till övriga i länsförbundet för att informera
om vad som är på gång och planeras med mera.
Länskonsulenten bör också vara med när den
första kontakten med de kommunala myndigheterna tas. Finns ingen länskonsulent är det
Riksförbundets uppgift att stötta verksamheten.
Länskonsulenten kan dessutom vara behjälplig vid
upprättande av första budget och arbetsschema
för gården.
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Riksförbundets roll

Riksförbundets roll i samband med 4H-gårdsprojekt är
huvudsakligen vägledande och rådgivande.
Riksförbundet är ansvarig för att godkänna och
kvalitetssäkra alla nya 4H-gårdar,
4H har en egen löneservice och
därigenom kan ni få hjälp med personalfrågor.
Även kunskap och ett nätverk kring djurhållning finns
genom riksförbundet.
Genom nationella och internationella utbildningar och
utbyten erbjuder 4H personal och ideella möjlighet att
fortsätta utvecklas inom organisationen.
Som medlem omfattas man genom medlemsavgiften
av en kollektiv olycksfallsförsäkring, som gäller på
samtliga av 4H:s aktiviteter inom Norden. Ni blir en del
i en helhet!
På riksförbundet finns ett centralt medlemssystem där
samtliga medlemmar registeras. Detta medlemssystem
kan du läsa mer om i medlemshandboken på 4h.se

Avtal och kontrakt
Vi rekommenderar att en 4H-klubb inte äger en fastighet utan hyr, exempelvis av sin kommunm,
om man har för avsikt att bedriva 4H-gårdsverksamhet. 4H-klubben har ofta samarbete med andra
intressenter som till exempel kommuner, andra ideella organisationer och företag. I samtliga fall av
samarbete ska skriftliga överenskommelser upprättas där det klart regleras respektive parts åtagande samt vilken uppsägningstid som ska gälla.
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Djurbestånd
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4H-gårdens djur bör bestå av minst fyra svenska
lantraser för att värna om lantrasernas fortlevnad.
Vad gäller djurbeståndet köper, hyr eller lånar
4H-gården djuren. I samtliga fall är det viktigt att
dokumentera en överenskommelse där ägarförhållanden såväl som ansvar för skötsel och djurmiljö regleras.

Foto: Myriam Alfaro
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Etableringsekonomi
4H har som en barn- och ungdomsorganisation inte möjlighet att köpa varken större eller mindre
gårdar som kan göras om till 4H-gårdar. 4H får därför låna eller hyra in sig, endera på privata,
kommunala eller andra egendomar.
De väsentligaste utgifterna förutom driften är oftast för att bygga om eller bygga nytt så att husen blir
ändamålsenliga för 4H-gårdsverksamheten och följer gällande lagar och föreskrifter.
Andra utgifter man bör på tänka på vid etablering är bland annat mark, stängsel, underhåll, el, vatten,
inventarier och utredningsarbete.

Hur går vi vidare?

Foto: Myriam Alfaro

Steg 1
När du/ni läst igenom vad 4H-gårdsverksamheten är och vilka krav som ställs ska ni fylla i
”4H-gårdsformulär” och sända in till Riksförbundet Sveriges 4H. Riksförbundet alternativt
länsförbundet där ni verkar kommer sedan att ta kontakt med er. Riksförbundet utvärderar er
intresseanmälan och när allt i sin ordning är det dags för steg 2. I annat fall återkopplar Riksförbundet i vilka kompletteringar ni behöver göra innan ni får starta igång.

Steg 2
Uppstart av 4H-gårdsverksamhet
1. Starta en 4H-klubb som är huvudmannen för gården alternativt att driften ligger hos
länsförbundet. Dock ska det finnas en eller två 4H-klubbar kopplade till 4H-gården.
2. Ni kommer med stöd från riksförbundet/länsförbundet gå igenom olika bitar för att få saker på
plats och för detta finns det utbildning att få i form av studiebesök samt handledningsmaterial.
3. Skicka in ansökningsblankett ”Godkännande av 4H-gård”.

Steg 3
Långsiktig stabilisering av 4H-gårdsverksamheten
Steg tre handlar mycket om att kvalitetssäkra verksamheten och tänka långsiktigt. Hur ska den
organiseras, vilken inriktning ska gården ha etc. Ni kan här implementera olika koncept som finns
i 4H.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska
utvecklas till engagerade, välmående och
ansvarstagande människor med
respekt för omvärlden.
De fyra H:na står för
Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa.
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