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Projekt: Företagsamma fyrklövern 
(Ärendenr ÅLR 2020/8032) 

Redovisning för perioden 1.7.2021 – 31.12.2021 

 
Under hösten år 2021 har projektet fortlöpt genom att kursmaterial har färdigställts och gjorts 
tillgängligt på en kursplattform. Projektet har förankrats och rapporterats till styrelse, samt personal. 
Utöver detta så hölls en kortkurs i hundspråk för ungdomar på Fyra Ben hunddagis. På Google 
classroom finns vid projektets slut två av fyra kurser som hållits under projekttiden sammanställda i sin 
helhet. En utbildningsplan har utarbetats och presenterats för personal och styrelse, som tagit beslut 
om hur aktiviteter kommer att bedrivas framöver. De två ungdomar som testar företagande har vid 
projektets slut börjat med sin verksamhet och en av dem erhöll en utmärkelse från Finlands svenska 
4H för sitt engagemang. Perioden har i det stora hela gått ut på att färdigställa och förankra projektet, 
samt ge verktyg åt ungdomar som testar företagande.  

 

Kurser: 

I början av år 2021 implementerade projektledaren Annika Lepistö Google Workspace som digital 
plattform för föreningen. Plattformen gav nya digitala möjligheter i form av fildelning, online-
kursverksamhet och mötesfacilitering. Under hösten har plattformen flitigt använts för att hålla 
handledningsmöten, skapa onlinekurser och dela filer med unga som testar företagande. Den 4H-
företagskurs som sammanställdes under våren har testats av tre ungdomar och även 
Arbetslivskörkortskursen sammanställdes under hösten i sin helhet på plattformen. De ungdomar som 
under år 2021 testade plattformen och att ta del av 4H-företagskursen online kom med feedback om 
att det fungerade att komma åt material. De önskade att ha tillgång till kursen en längre tid för att 
kunna ta del av allt material. 

4H-företagskursen och arbetslivskörkortskursen kommer framöver att finnas tillgängliga i sin helhet 
på Google classroom och de utökades när de gjordes om till online-kurser till att innefatta fler 
övningar. Målsättningen med projektet, att ta fram kursmaterial och göra det delvis tillgängligt för 
medlemmar, har således uppnåtts. Dessa två kurser sammanställdes i sin helhet, eftersom materialet 
har tagits fram helt och hållet av projektledaren, med avstamp i Finlands svenska 4H:s material. 
Materialframställningen och sammanställningen kan därför ses som en stor resurs som kan underlätta 
vid planering och utförande av kursverksamhet framöver.  
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Ungas företagande och nomineringar: 

Under hösten fortskred den personliga handledningen med de ungdomar som redan gått in för att 
testa företagande. En av ungdomarna började fakturera på egen hand och är vid projektavslutet helt 
självgående. Denna unga person nominerades till Årets medlem i Södra Finland och fick även 
utmärkelsen, trots att konkurrensen över utmärkelserna denna gång var hård. Det gedigna, långvariga 
engagemanget inom 4H, samt entreprenörsandan och engagemanget för att driva sin egen 
verksamhet var några faktorer som bidrog till att just denna person nominerades och erhöll 
utmärkelsen. Verksamhetsledaren för Finlands svenska 4H besökte Åland och överräckte diplom för 
utmärkelsen under hösten år 2021.  
 

 

 
Mot slutet av projektet hade två ungdomar som inte tagit del av handledningen tidigare börjat visa 
intresse för företagsliknande verksamhet. Dessa ungdomar visade intresse för olika 
verksamhetsområden och fick således personlig handledning och tillgång till verktyg. Ungdomarna 
definierade sin affärsidé, fick handledning i prissättning och marknadsföring och kopplades ihop med 
den gruppen ungdomar som utmed projekttiden kommit olika långt i processen att testa 
företagande. Handledningsförfarandet förankrades med personalen och ett beslut fattades kring hur 
handledningen kommer att ske framöver. Totalt har fem ungdomar visat intresse för olika affärsidéer 
och verksamhetsområden, fått handledning och kommit olika långt på vägen mot 4H-företagande 
och lättföretagande. Två ungdomar har börjat med sin verksamhet, resten av gruppen står nu inför att 
etablera sig och börja med verksamheten. Ungdomarna kopplas ihop med varandra för att kunna 
utbyta erfarenheter och kunskap, samtidigt som de ges tillgång till en mapp med material och 4H-
företagskursen på Google classroom. 
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Lågtröskelaktiviteter:  

Hösten 2021 testades en lågtröskelverksamhet som lätt ska kunna ordnas även efter projektets slut. 
Projektledaren och sex ungdomar besökte hunddagiset Fyra Ben för att delta på en hundkväll. Det 
som stod på agendan under tre-timmarsbesöket var information om företaget, en rundvandring och 
en föreläsning i hundspråk. Deltagarna fick även i grupper diskutera hundraser och beteende. 
Aktiviteten kan ses som en inkörsport till längre och mer krävande kurser såsom hundvaktskursen 
(dogsitter) eller 4H-företagskursen och riktades till de som är 12 år och äldre.  

 

 

 

Denna typ av evenemang kan med lätthet anordnas även efter projektets slut. Kombinationen av 
djurintresse med företagsverksamhet som hunddagiset påvisar kan bevisa för ungdomar att man kan 
kombinera nytta med nöje genom företagande. Feedback erhölls efter evenemanget av 
hunddagisägaren och de ungdomar som deltagit och den var övervägande positiv. Ungdomarnas 
engagemang syntes och även en ny medlem kom med på tillfället. Aktiviteten rekommenderas att 
anordnas även framöver, som en lågtröskelaktivitet för ungdomar. 
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Projektförankring: 

En av målsättningarna med projektet var att det vid projektperiodens slut skulle finnas en plan över 
hur kurserna som hållits under projekttiden skulle kunna arrangeras framöver. Ett förslag på 
utbildningsplan visades för styrelse och personal under hösten och beslut fattades. Utöver 
utbildningsplanen gjordes en handbok för alla de fyra kurser som hållits där allt från upplägg, till 
kursvalidering, till samarbeten redogörs för. De kurser som finns med i handboken och som fanns med 
i det förslag på utbildningsplan som presenterades är de kurser som arrangerats under projekttiden 
dvs. 4H-företagskursen, dogsitter, 4H i skogen och arbetslivskörkortskursen. 

Efter projektets slut kommer kurserna att anordnas mer sällan och det finns förutsättningar för att 
hålla kortare kurser om något specifikt ämne. Projektledaren har tagit fram mycket eget kursmaterial 
vad gäller allt från föreläsningar om vissa ämnen, till övningar och mallar. Allt detta finns att tillgå i de 
kurshelheter som skapats i Google classroom. Vad gäller kurserna 4H i skogen och dogsitter så har de 
baserat sig på samarbeten och Finlands svenska 4H:s kursmaterial, som finns redogjort för i 
handboken för utbildningar. Kurserna kommer troligtvis hitta en annan form inom föreningen 
framöver och vara mindre omfattande.  

Överlag har de huvudsakliga målsättningarna som sattes för projektet uppnåtts. Föreningen har 
genomgått en positiv utveckling vad gäller kursutbud, nya aktiviteter för ungdomar, digitala 
möjligheter och tillgång till kursmaterial. Ungdomar har genom projektet haft möjligheten att testa 
företagande eller lära sig mer om det och skaffa sig företagsamma färdigheter. Projektet har bedrivits 
under en utmanande tid, men det har också banat väg för bland annat digital utveckling. En mera 
omfattande beskrivning och genomgång av projektet finns att hittas i projektets slutrapport.  

 

 


