Årsberättelse 2020
Ålands 4H distrikt r.f.
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Verksamhetsledarens förord
I årsberättelsen 2019 skrev jag att året som hade gått hade haft en stormig början, men
hade ingen aning vad vi hade framför oss lite senare. Covid-19 fick oss, såsom alla andra,
göra om nästan alla planer. Vi hade haft en bra start för året, 4H-ledarna hade hunnit
fara till några av kommunerna och hålla årets första träffar med medlemmar, vi hade
hållit sportlovsaktiviteter och kurser vid 4H-gården före det blev ett totalt stopp med
den fysiska verksamheten. Hela 4H-verksamheten sattes på paus den 16 mars 2020 och
det dröjde nästan tre månader innan vi kunde ordna nästa aktivitet, vilket var våra
dagläger i juni.
Under undantagstillstånd höll vi aktiviteter till medlemmar via nätet och uppmuntrade
dem att göra 4H-uppgifter. Kontakten med medlemmarna avbröts aldrig, det skedde
bara på ett annat sätt under den tiden. Efter sommaren kom medlemsverksamheten i
gång på nytt med en del restriktioner att följa. Vi anpassade våra aktiviteter i
kommunerna enligt deras restriktioner, första träffarna hölls utomhus med utepyssel.
Senare på hösten blev läget mera normalt och vi kunde besöka de flesta kommunerna
och ordna aktiviteter också inomhus.
4H-gården var också stängd för besökare och öppnades på nytt den 4 juli. Under första
veckorna hade vi flera hundra besökare på 4H-gården och längtan efter att få träffa våra
djur hade varit stort. Under hela året hade vi drygt 3000 besökare på gården. Djurstallet
på 4H-gården har fått ett nytt tak under sommaren 2020, men tyvärr gick inte allt enligt
planer med takbyte. Vi hade inte tillgång till djurstallet från mitten av maj till mitten av
september och då fick vi hitta nya platser för våra djur vid 4H-gården. Marsvinen och en
del av kaniner bodde hos våra medlemmar.
Årets tema var skogen och vi samarbetade en hel del med Ålands Skogsvårdsförening.
Tillsammans ordnade vi till exempel kursen 4H i skogen, hade skogsaktiviteter under
daglägren och ordnade skogsdagen på höstlovet. Ett annat lyckat samarbete har varit
Jägarexamen, som vi har haft tillsammans med Finströms jaktvårdsförening två gånger
under året. Kursen har hållits i mars och oktober med totalt 46 deltagare.
Vårt projekt med företagsfostran, Företagsamma fyrklövern, har löpt på, vi har ordnat
flera kurser inom projektet och lyckats få igång två 4H-företag med våra ungdomar.
Leader -projekt Barnens trädgård och snickeri avslutades i september och projektet har
gett resultat med en underbar trädgård bakom klubbhuset samt ett fint snickeri att
använda för kursverksamhet.
Trots att det var ett annorlunda år, har vi lyckats hålla kvar våra medlemmar och få flera
aktiva medlemmar i kommunerna. Antal betalande medlemmar minskade med 46
medlemmar, men det är förståeligt, när läget har varit speciellt och det har inte funnits
garantier att man kan erbjuda aktiviteter för medlemmar på samma sätt än tidigare.
Totalt hade vi 377 betalande medlemmar i 2020.
Men nu blickar vi framåt och välkomnar ett nytt år, med nya möjligheter. Vi har många
fina och roliga planer för det som vi vill göra med våra medlemmar. Det finns dock en
oro över hur föreningen kommer att klara sig ekonomiskt, när bidrag från olika håll
minskar. Vi jobbar för att hitta lösningar, så att vi fortsättningsvis ska kunna erbjuda
subventionerade aktiviteter för våra medlemmar.
Tack alla våra medlemmar och alla som stöder vår verksamhet, ni är guld värda!
Jaana Ojanen
Verksamhetsledare
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Årsberättelse 2020
Medlemmar

Vi har haft 377 betalande medlemmar varav 107 pojkar och 189 flickor samt 79
stödmedlemmar (bland annat föräldrar, småsyskon och andra som ha velat stöda
föreningens verksamhet via medlemskap). Två sammanslutningar finns bland
medlemmarna, Ålands Hushållningssällskap och Ålands Marthadistrikt r.f.
Medlemsavgift var 20€ för medlemmar, 30€ för familjemedlemskap och 20€ för
stödmedlem/stödfamilj.

Utmärkelser
Finlands svenska 4H:s styrelse utsåg 13-åriga Jonas Johansson från Lumparland till Årets
skogsbrukare 2020 och 15-åriga Linus Strand från Jomala till Årets 4H-medlem i södra
Finland 2020. Premieringarna offentliggjordes på Svenska Lantbrukssällskapens
förbunds årsmöte 20.11.2020.

Personal
Verksamhetsledare

Jaana Ojanen

4H-ledare

Anki Håkans

4H-ledare

Kadi Henell

4H-ledare

Erica Holmberg (3.8-31.12.2020)

Projektledare

Annika Lepistö

4H-ledare

Malin Hagström (tjänstledig 1.8-31.12.2020)

Arbetspraktik
Nikolai Andersson 1.1.-31.3.2020, 1.6-31.12.2020
Helg- och kvällsmatare
Axa Alin
Edit Saarinen
Eleonora von Wetter-Rosenthal
Elsa Sundblom
Malin Snellman
Sommarjobbare
Felicia Fellman jobbade på 4H-gården via projekt ”Sommarpraktikanter” under tiden
15.6-10.7.2020.
Praktikanterna på 4H-gården
Kajsa Sjöström
10.2.2020
Felicia Fellman
27.4-29.5.2020
Tara Eklund
3-14.8.2020
Isabel Lindblom
19-23.10.2020
Linn Amsalam
2-6.11.2020
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Dagsverk
Albin Andersson
Isabell Larsén

18.9.2020
5.10.2020

Styrelsen
Ordförande
Viceordförande
Styrelsemedlem
Styrelsemedlem
Styrelsemedlem
Suppleanter
Ungdomsrepresentant

Ingmar Eriksson
Carin Ekström, vald av Ålands Hushållningssällskapet
Kaisu Strand
Carolina Larsson
Linda Lindblom-Henriksson, vald av Ålands Marthadistrikt
Lillan Holmberg och Madeleine Westling
Malin Snellman, f.r.om. 17.9.2020 Edit Saarinen

Styrelsen har haft 5 styrelsemöten och ett årsmöte den 8 juni 2020.

Ekonomi
Föreningens ekonomi var under året stabil och bokslutet visar ett överskott på 6010, 70
euro. Styrelsen föreslår att överskottet ska användas i verksamheten; en del av
överskottet ska användas för anskaffning av bättre datautrustning för personalen med
tanke på ökat distansarbete. Överskottet ska också användas för att gå vidare med
utredning om eventuell inträdesavgift till 4H-gården och kostnader kring det, ifall det
ska verkställas.
Personalkostnaderna har varit lägre än året före på grund av den rådande pandemin
som vi har haft sedan i början av 2020. Personalen gick ner i arbetstid under
undantagstillstånd och vi har inte haft lika mycket jobb att erbjuda till våra medlemmar
inom verksamheten än året före. Verksamhetskostnaderna har varit något högre
jämfört med 2019, men i de kostnaderna ingår kostnader för Leader-projekt Barnens
trädgård och snickeri, samt några dyrare anskaffningar till 4H-gården som t.ex. röjsåg,
som våra medlemmar kan använda för att öva röjning i skogen samt en rutschkana för
yngre besökare. Till båda anskaffningar har vi erhållit bidrag.
Övriga kostnader har varit lägre än året före. Vi har haft lägre hyreskostnader på grund
av misslyckat takbyte, som ledde till att djurstallet var ur i bruk fån maj till september
och vi behövde inte betala hyra för det. En del av anskaffningar för våra projekt har
ingått i övriga verksamhetskostnader i 2019, men i år hade vi inte lika stora kostnader, då
det inte har varit startkostnader för projekten.
Intäkterna från verksamheten och medlemsintäkter har varit lägre än året före för att vi
inte har kunnat ordna aktiviteter samma sätt som tidigare på grund av pandemin.
Erhållna bidrag har varit högre än 2019 på grund av projektbidrag som föreningen har
fått för projektet Företagsamma fyrklövern under året och förväntas att få som ett
efterskott när redovisning för projektets andra halva för 2020 godkänns. Föreningen har
blivit beviljat PAF-medel för 3-årigt projekt Företagsamma fyrklövern och projektets
kostnader kan sökas i efterskott mot faktura. Därmed behöver föreningen förskottera
projektkostnaderna med egna medel Projektkostnader påverkar för personalkostnader
och övriga verksamhetskostnader i bokslutet samt antal anställda under året.
Sammanställning av projektets kostnader är redovisat skilt i not till bokslutet.
Bokslutet gjordes av E. S Bokföring & adm. tjänster och som revisor fungerade David
Mattsson från KPGM.
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Verksamheten
Info i skolorna.

Info om 4H och vår verksamhet hålls i de flesta grundskolor på Åland för de elever som
går i åk 3. Vi brukar hålla info på våren och hösten, hur det passar bäst för skolorna. 4Hledare Malin Hagström hade info i början av året i Finström, Saltvik, Lemland och Vårdö
under veckorna 3–5. Det blev inget 4H-info i skolorna på hösten på grund av läget med
Covid-19.

4H träffar i kommunerna

4H-ledarna har både på våren och hösten träffat medlemmarna i deras egna
kommuner. Under våren hann vi dock inte åka till så många kommuner före det blev
undantagstillstånd och alla aktiviteter var på paus. Vi pysslade klotter i de kommunerna
som hann ha pyssel då. På hösten kunde vi börja åka till kommunerna på nytt och träffa
medlemmar. Vi hade lite varierande pyssel beroende av det var vi fick vara, i vissa
kommuner var bara uteaktiviteter tillåtna. Vi har pysslat vindspel i naturmaterial, lagat
drömfångare, haft tygtryck på disktrasor och tygkassar, gjort nyckelringar av pärlor samt
julpysslat. Vi träffade medlemmar i 14 kommuner och hade sammanlagt 428 barn med
på träffarna.

4H-stig

Årets 4H-stig hade tema skogen och det hade gjort tillsammans med Ålands
skogsvårdsförening. Stiget hade 15 skogsrelaterade frågor. Grundskolor har möjlighet att
beställa 4H-stig för sina elever. Under 2020 höll vi 4H-stig i 7 skolor för 249 barn.

Temakurser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla hjärtans dag -tårtkurs den 13 februari, 7 deltagare
Cupcakes-kurs den 9 mars, 7 deltagare
Jägarexamen tillsammans med Finströms jaktvårdsförening i mars 2020, 21
deltagare
Trädgårdskurs och snickeri den 25 augusti och den 1 september, 3 deltagare
Jägarexamen tillsammans med Finströms jaktvårdsförening i oktober 2020, 25
deltagare
Halloween-pyssel den 29 oktober, 7 deltagare
Tårtor inför farsdag den 6 november, 6 deltagare.
Ljusstöpning den 19 november, 7 deltagare
Julgodis karameller den 24 november, 6 deltagare
Kranskurs den 26 november, 8 deltagare
Julgodis kolor den 3 december, 8 deltagare

Fiskeskolan
•
•
•
•

Gäddfiske i Bomarsund den 29 maj, 9 deltagare
Mete på Brobacka, 10 juni, 4 barn och 3 vuxna
Gäddfiske i Bomarsund den 11 september, 8
deltagare
Gäddfiske i Bomarsund, den 25 september, 13
deltagare
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Läger
•
•
•
•

Dagläger 1, 15–18.6, 10 deltagare
Dagläger 2, 22–25.6, 10 deltagare
Dagläger 3, 29.6–2.7, 10 deltagare
Fiskeläger på Stornäset i Kastelholm, 7–8.8, 14 deltagare

Klubbverksamhet
Kaninklubben

Kaninklubben har haft 12 träffar under året på vår- och höstterminen. I kaninklubben har
medlemmarna fått lära sig allmänt om kaniner, olika raser, pälsvård och sjukdomar
samt fått träna kaninhoppning.
Klubben har varit uppdelad i två grupper: en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp.
Undervisningen har skötts av Kadi Henell och några av ungdomarna från ÅLKH har
hjälpt till med teorin. På våra träffar har det varit i medeltal 10 barn/ungdomar per träff.
Totalt 125 aktiva medlemmar under året.

4H-klubben

4H-klubben har haft 6 träffar under hösten, vårens träffar blev avbokade p.g.a. coronaläget. På 4H-klubben har barnen fått bekanta sig med 4H-gårdens djur, men också
hittat på olika aktiviteter i klubbhuset, som t.ex. pyssla och baka.
På 4H-klubben deltog 8 barn och den leddes av Kadi Henell och Erica Holmberg.

Ålands kaninhoppare (ÅLKH)

Ålands kaninhoppare är en underklubb till Ålands 4H och en vänklubb med Sveriges
kaninhoppares riksförbund. Våra medlemmar har samma intresse och det är kaniner
och kaninhoppning. Vi satsar på gemenskap och glädje för kaninhoppning genom att
tillsammans träna, tävla och ha klubbträffar. Vår huvudsakliga verksamhet är att
anordna tävlingar och träningar i kaninhoppning. I år har de aktiva medlemmarna varit
runt 10–13 st. i åldern 12–19.
Tävlingar
8 tävlingsdagar och en tävlingshelg (2 dagar)
Specialtävlingar 2020
•
•
•
•
•
•
•

Påsktävlingarna (blev inställt pga coronan)
ÅM i krokbana
ÅM i Rakbana
Tävlingshelgen
Rosa Bandet
Spökhoppet
Julcuperna

Träningar
•
•
•

7 träningar av ÅLKH + 10 träningar med kaninklubben
Klubbträffar
2 kaninpromenader, två klubbträffar

Annat
•
•

Sponsorering av Lokal-Tapiola till tröjor i utbyte mot synlighet i sociala medier och deras
logo på tröjan!
Uppvisningar på tillställningar: Drygsböle gård på Skördefesten
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4H-gården
4H-gårdens djur

Under vår vinter föddes det 9 lamm på gården Det blev dock
full rulle när tackan Frost gick bort en vecka efter lamningen,
stödmatnings schema gjordes upp för dom 4 små lammen
och alla i personalen fick rycka in för att hjälpa till. I samband
med lamningarna så installerades en kamera från Ålands radio
för att sända ”Slow-tv” från fårboxen, så alla kunde ta del av
lamningen och hur vi flaskmatade lammen.
Under valborgshelgen kom det ett skyfall med regn som trängde in genom gårdens tak
som då var täckt med presenningar pga. av tak byte. All el slogs ut och asbest kom ner
med regnmassorna och gjorde så att stallet måste stängas och djuren flyttade ut på
gården och in i hönshuset. Getter och får fick bo ute i hagar och hönsen togs bortför att
kunna göra utrymme åt kaniner. Kalkonerna Boris och Doris flyttade till Eckerö till ett
större kalkongäng.
Grannens ponnyer flyttade in några veckor på gården i augusti och stormtrivdes med
många klappar och gott grönt gräs. Under hösten införskaffades två nya kaniner av
rasen holländsk kanin, Sam och Lucy, samt två nya kalkoner, Siv och Solveig.
I slutet av september kunde ordningen på gården återgå till det vanliga,
asbestsaneringen var genomförd och godkänd, äntligen!

Öppet på 4H-gården

Gården har varit öppen för besökare på vardagar kl. 9-15. Under året hade vi enligt vår
gästbok drygt 3000 besökare, trots att vi behövde stänga 4H-gården för besökare på
grund av coronapandemin från den 17 mars till den 6 juli.

Sportlovskul
Vi hade 22 deltagare på sportlovsaktiviteter under vecka 8. På måndag den 17 februari
pysslade vi om gamla skolådor till förvaringslådor och tog hand om djuren på gården.
Den 18 februari var det dags att baka fastlagsbullar och pyssla på gården. Onsdag den 19
februari gjorde vi käpphästar och åt pannkaka till mellanmål.

Höstlovskul

Under höstlovet 15–16 oktober ordnade vi tre kurser med olika teman. På torsdag
ordnades det två aktiviteter, en käpphästdag på 4H-gården och en skogsdag i Godby.
Deltagarna på käpphästdagen fick lära sig att göra en egen käpphäst och avsluta dagen
med en hopptävling på gården med sina nya käpphästar. Vi hade 5 deltagare på
käpphästagen. Under skogsdagen fick vi en guidad rundtur i Godby arboretum av
Mikael Berglund från Ålands Skogsvårdsförening, grillade korv och pinnbröd vid
badstranden i Färjsundsbro samt besökte Ålands skogsindustrins såganläggning i
Strömsängarna och fick se vad allt man kan laga av virke från skogen. På sågen guidade
Daniel Sundblom. Vi hade 7 deltagare på skogsdagen. På fredag tog vi hand om djuren
på 4H-gården och bakade morotsemlor och kolakakor med 7 deltagare.

Grupper

En dagisgrupp med 20 barn bokade guidning på 4H-gården den 14 oktober.

Andra besökare

Friluftskurs från Ålands Lyceum besökte 4H-gården den 29 januari, 16 besökare.
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Skördefesten

4H-gården var öppen för besökare som Plåpp Åpp under Skördefesten den 18 och 19
september. Besökare hade möjlighet bekanta sig med våra djur, besöka trädgården,
gräva upp potatis, blåsa såpbubblor, gå tipsrundan och leta efter skatter. Ålands
Skogsvårdsförening var med och delade ut plantor samt gav möjligheten för besökare
att prova på att plantera. Motorsågskonstnären Ulla Haglund var också på plats och
hade uppvisning. Under Skördefesten besökte ca 900 personer 4H-gården.

Julmarknad

Vi hade planerat att hålla vår traditionella julmarknad med Veterantraktorklubben den
12 december, men beslöt ställa in julmarknaden på grund av osäkert läge med Covid-19.

Utbildningar och aktiviteter för personalen
•
•
•
•
•

Annika deltog i Webbinarie Introduktion till lärandecirklarmodell för kompetensutveckling av Nordiskt nätverk för
vuxnas den 14 januari
Jaana och Anki deltog ABF Ålands lunchföreläsning
Lägerarbete, kollektivavtal och lokala avtal den 15 januari
Anki deltog Veritas-kursen Gott chefskap genom tidigt stöd
den 23 januari
Jaana och Anki deltog Jägarexamen kursen i mars 2020.
Kadi deltog i EHYT rf:s seminarium: Dataspel engagerar barn
och unga, är allt ok? den 11 november

Bärkraft.ax
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annika deltog i seminariet Hur kan det åländska näringslivet driva på för
klimatomställning? den 15 januari på Alandica.
Annika deltog i Medaktörsmötet på Svenska konsulatet den 11 februari
Annika deltog i Bärkraft årsmöte samt medaktörsmöte digitalt den 12 maj
Föreningen deltog i skrivelse: För ett bärkraftigt samhälle genom coronakrisen,
som skickades till Ålands Landskapsregeringen och media den 15 maj
Bärkraft Vi ställer inte in -#viställerom möte digitalt den 18 maj, Annika deltog
Medaktörsmöte den 16 juni, Annika deltog
Medaktörsmöte den 9 september, Annika deltog
Bärkraft mötet på Alandica den 1 oktober, Annika var på plats
Medborgarsamtal på Ålands Yrkesgymnasium & Ålands Lyceum den 16 och 23
september, Annika deltog som samtalsledare
Bärkraft medaktörsmöte samt Medborgarsamtalen under pandemin den 26
november på Arkipelag, Annika deltog i mötet

Andra evenemang
•
•

Annika har deltagit Åland 100-möten via nätet den 4 och 25 juni samt den 27:e
november
Jaana har deltagit i Rädda Barnens temamöte på Alternativ rapportering på
Åland:
- Utbildning, fritid och kultur den 2 november
- Civila rättigheter och friheter den 11 november

Ålands Landsbygdscentrum
• Jaana deltog i föreläsningen: Hungry för Saltvik: Vad är agroekologiska symbioser
•
•

och vad händer riktigt i Saltvik? den 14 januari på ÅLBC
Anki och Jaana deltog i möte med näringsminister Fredrik Karlström och
näringschef Linnéa Johansson den 31 januari
4H var värd för Hållbarhetsfika den 3 juni
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Finlans Svenska 4H

Finlands Svenska 4H (FS4H) är vår moderorganisation. Föreningen håller god kontakt
med Finlandssvenska 4H och har en plats i styrelsen.
• Jaana Ojanen deltog digitalt i FS4H:s styrelsemöte den 8 oktober
• Anki Håkans, Annika Lepistö och Jaana Ojanen deltog i FS4H:s webbinarium:
Arbetsglädje, motivation och välmående den 21 oktober
• Hela personalen deltog online Verksamhetsledar- och instruktörsdagarna den 18
och 19 november
• Personalen har deltagit i FS4H:s IT-klinik online den 25 november och den 2 och
16 december

Media
Ålands radio
•
•
•
•
•
•

Ålands radio intervjuade Anki den 24 januari om ökade antalet av gnagare
https://alandsradio.ax/nyheter/milda-vintern-gynnar-gnagarna
Ålands radio besökte oss på sportlovet den 17 februari
https://alandsradio.ax/gomorron/atervinningspyssel-pa-schemat-pa-4h
Ålands radio var med på kursen 4H i skogen den 17 februari
https://alandsradio.ax/gomorron/4h-ordnade-skogskurs
Ålands radio berättade om Får-TV, live stream på våra tackor med lamm från
fårboxen i djurstallet, den 23 april
https://alandsradio.ax/gomorron/familjen-frost-blir-tv-kandisar
Ålands radio intervjuade Annika om våra sommaraktiviteter den 10 juni
https://alandsradio.ax/gomorron/foretagsamma-fyrklovern
Ålands radio hade ett reportage där Isabell och Alde från ÅLKH berättade om
kaninhoppningen under Skördefesten den 21 september
https://alandsradio.ax/gomorron/skordefest-over-forvantningarna

Nya Åland
•
•
•
•

Stor artikel om 4H i skogen i Nya Åland den 20 februari
Reportage om fiskeläger på Stornäset i Kastelholm i Nya Åland den 11 augusti
https://www.nyan.ax/nyheter/ivriga-barn-pa-fiskelager/
Artikel om julgranskurs i Nya Ålands julbilaga den 4 december
https://online.fliphtml5.com/fpfy/jhnn/#p=28
Notis 4H ställer in julmarknad i Nya Åland den 11 december
https://www.nyan.ax/notiser/4h-staller-in-marknad/

Ålandstidningen
•
•
•
•

Artikel om Dogsitter-utbildningen i Ålandstidningen den 4 februari
Artikel om trädgården och 4H-gården i Ålandstidningen den 29 augusti
ÅLKH (Isabell och Alde) med på bilder om Skördefesten i Ålandstidningen den 20
september.
Premieringar av årets medlemmar i Ålandstidningen den 10 december
https://www.alandstidningen.ax/familj/prisade-4h-are-mottog-sina-stipendier

Landsbygdens folk
•
•
•

Artikel om 4H i skogen i Landsbygdens Folk den 6 mars
https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/unga-krafter-laer-sig-varda-skogen
Notis om takarbete samt saneringen i Landsbygdens Folk den 4 september
Nyhet om Årets medlemmar i Landsbygdens Folk den 23 november
https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/elmer-holm-fran-pargas-aer-arets-4hmedlem-2020
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Projekt
Barnens trädgård och snickeri
Projektet avslutades den 30 september 2020 och
godkändes av Ålands Landskapsregering i sin
helhet utan anmärkningar i oktober 2020.
Under 2020 hade vi 9 månader kvar projekttid. I
våra planer ingick att färdigställa snickeriet och
göra det sista som fanns kvar i trädgården, som
t.ex. bygga grillplatsen och plantera om träd och
buskar. Allt gick inte som planerat med projektet,
då det blev förbjudet att använda stallbyggnaden
från mitten av maj till mitten av september pga.
hela stallbyggnaden blev kontaminerad av asbest
i samband med tak byte och behövde sanering.
Så vi fick fokusera oss mera i trädgårdsdelen och
göra det bästa som vi kunde med snickeriet i
slutet av september, när det var säkert för oss att
vistas igen i stallbyggnaden.
I trädgården byggdes det ett grilltak i slutet av
maj och det kunde vi använda som lunchplats under våra dagläger. Vi flyttade några
träd och buskar i trädgården, då idéerna om trädgårdens form har ändrat under
projekttiden och träden gick ännu att flytta. Vi har planterat flera bärbuskar och odlat
grönsaker, potatis, örter och blommor samt använt växthuset för odling av paprikor och
tomater.
I projektplanen ingick också att trycka vykort om trädgården samt göra en infoskylt om
projektet. Vår 4H-ledare Malin Hagström ritade bilder för vykort samt infoskylt. Vykort
har vi delat ut till besökare som besökte trädgården under Skördefesten och infoskylten
om projektet finns vid trädgården och snickeriet.
När verksamhet kom i gång igen på hösten ordnade vi odlingskurs i trädgården. Då
kombinerade vi också snickeriarbete i kursen och byggde tillsammans med våra
medlemmar ett stort insektshotell som vi hängde upp vid verktygsbodsväggen.

10
Företagsamma fyrklövern
Verksamheten har fortskridit enligt projektplanen trots komplikationer med Covid-19
restriktioner. Arbetsförberedande kurser hölls på våren samt under sommaren och en
kurs arrangerades igen på hösten. Sammanlagt arrangerades 4 olika
arbetsförberedande kurser. I och med kurserna gjordes kortvariga samarbeten med
olika aktörer. Hybridlösningar och lösningar för deltagande på distans skapades för att
säkerställa deltagares säkerhet. Se sammanställning av kurser nedan.
Kurs

Datum

Dogsitter

30.01.2020–
05.03.2020
03.02.2020–
16.05.2020
07.04.2020 –
03.06.2020
16.06.2020 –
07.07.2020
20.10.2020 –
09.12.2020

4H i skogen
Företagskurs
(online)
Arbetslivskörkortskurs
Företagskurs
(online &
fysiskt)

Bekräftade
deltagare
9

Avhoppade
deltagare
4

5

2

6

3

2

2

5

1

Samarbeten
Med ÅKD och agility.ax
Med Ålands
Skogsvårdsförening
Med Ålands Näringsliv och
Ålands Lyceum
Johanna Dahlgren
Med Företagarna
på Åland, unga
företagare, Flexens
& Ålands Lyceum

På hösten gjordes skolbesök, där de unga fick ta del av information om 4H:s program för
unga och delta i en affärsidé- eller CV-workshop. Se sammanställning i tabellen. Två
ungdomar började planera inför att testa på företagande i början på hösten och en
tredje tillkom med planer på lättföretagande i ett senare skede under hösten. De unga
har alla tre erhållit personlig handledning med ca. 1 månads mellanrum. Planerna på
sommarkiosk togs inte upp detta år p.g.a. tak byte och osäkerhet över covid-19
restriktioner.
Skola

Antal klasser

Elevantal totalt

Strandnäs

7 klasser

98

Årskurs /
inriktning
8 och 9

Övernäs

4 klasser

65

9

Kumlinge

1 klass

4

7, 8 och 9

Ålands Yrkesgymnasium

3 klasser

50

Merkonomerna

