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  Projekt: Företagsamma fyrklövern 
   (Diarienr: ÅLR 2019/7954) 

  Redovisning för perioden 1.1.2020– 30.6.2020 
 

Under perioden januari – juni 2020 fortsatte arbetet inom projektet med att informera 
ungdomar om sysselsättning och företagsamhet. Denna informationsdel inom projektet 
bestod av arbetsförberedande kurser. Dessa var fram tills juni tre till antalet och var 20, 15, 
respektive 30 timmar långa. I samband med kursplaneringen har också korta samarbeten 
med relevanta aktörer etablerats. Den undantagssituation som rådde under våren ledde 
också till att en kurs sköts upp och gjordes om.  

 

I januari fastställdes schema och innehåll för två kurser: Dogsitter och 4H i skogen. Dogsitter-
kursen blev sammanlagt 20 timmar + tilläggstimmar för att frivilligt åka och kolla på agility, 
medan kursen 4H i skogen blev sammanlagt 15 timmar allt som allt. Kurserna genomfördes i 
helhet mellan början av februari – början av mars och tilläggsdelar tillkom utöver 
kurshelheterna. Inom skogskursen tillsattes en skogsdag den 16:e maj, då kursdeltagarna fick 
se hur röjning går till, samt plantera. Inom Dogsitterkursen kunde deltagarna på frivillig basis 
åka och se på agility. Kursen Dogsitter var till största delen teoretisk med vissa praktiska 
inslag, medan kursen 4H i skogen var teoretisk med två praktiska skogsdagar. 

 

 

 
Under perioden mars – början av april inföll undantagstillståndet. Detta innebar att den 
företagskurs som skulle ha ägt rum fysiskt fick göras om och skjutas upp. Denna kurs blev 
istället en helt och hållet webbaserad kurs, som ägde rum mellan början av april – slutet av 
maj. Detta innebar att de praktiska övningar som skulle ha ägt rum ströks ur kursen och att 
kursen i sin helhet blev teoretisk och informationsrik. Kursen hölls via Google Hangouts och 
gästföreläsningar tillkom från bl.a. Ålands Näringsliv och 3 unga företagare.  
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Det kan också nämnas att ett samarbete hölls med Ålands Lyceum, som bidrog till att två 
elever på Lyceet fick kursen till godo i sina studier. Företagskursen var sammanlagt 30 
timmar, men de som inte skulle ha kursen till godo gick den obligatoriska delen på 23,5 
timmar. Projektledaren hade upprättat eget material, med avstamp i Finlandssvenska 4H:s 
material inför kursen och tilläggsdelar såsom att registrera företag och hållbart företagande 
lades till av projektledaren. Förutom kursen arrangerades under undantagstillståndet en 
kampanj, #4Hhemma (initierad av FS4H), som medförde att 4 barn gjorde en 4H-uppgift. 

 

 

 

Under perioden maj – juni pågick företagskursen online och kursen avslutades den tredje 
juni med intygsutdelning och picknick. Kursen evaluerades under picknicken genom att 
deltagarna fick ge feedback. Möjligheten att starta ett sommarcafé på 4H-gården utreddes, 
men planerna sköts upp p.g.a. restriktioner och att 4H-gården har hållit stängt. I maj hölls 
också en avslutande skogsdag med deltagarna i skogskursen, som arrangerades i samarbete 
med Ålands Skogsvårdsförening. Under maj – juni månad har också idéer inför inslag under 
Åland 100 tagits fram.  

 

Våren 2020 kan kort och gott beskrivas som den informationsgivande delen i projektet. Efter 
detta följer fortsatt engagerande inslag samt ytterligare kurser. Projektplanen har följts, trots 
restriktioner och undantagstillstånd. De undantagstider som varit har också fört med sig 
insikter om online-aktiviteter och ungas möjlighet att delta på dessa. Våren 2020 har på så 
sätt varit en bra period. 
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Sammanfattning: 

Våren 2020 var den period under projekttiden som avsattes för att genomföra tre 
arbetsförberedande kurser. Två av dessa kurser hölls främst av andra föreläsare, medan 
företagskursen hölls främst av projektledaren. En sammanfattande översikt över kurserna 
finns nedan: 

Kurs Datum Bekräftade 
deltagare 

Avhoppade 
deltagare 

Samarbeten 

Dogsitter 30.01.2020– 
05.03.2020 

9 4 Med ÅKD och 
agility.ax 

4H i skogen 03.02.2020– 
16.05.2020 

5 2 Med Ålands 
Skogsvårdsförening 

Företagskurs 
(online) 

07.04.2020 – 
03.06.2020 

6 3 Med Ålands 
Näringsliv och 
Ålands Lyceum 

Arbetslivs-
körkortskurs 

16.06.2020 – 
07.07.2020 

2 2  

 

Den aktivitet som utförts under våren 2020 har varit informerande. Projektplanen har följts 
och ungdomar har visat intresse för kurser. Trots de omständigheter som har rått, så har 
projektet fortskritt på ett bra sätt. 

 
 

 


