


 Informasjonshefte blir lagt ut på 
www.aldrietaruten.org, og sendt pr mail

 Denne blir også sendt som ranselpost før 
avreise

http://www.aldrietaruten.org/


 Forsikring : Barna er forsikret gjennom  Gjensidige Forsikring. 

NB! Vi har ikke forsikringsavtale for de voksne

 Ring-ring : Vi ringer hvis det oppstår problemer. Barna har ikke lov til å ha med mobiltelefon. Ønsker 
foreldrene som ikke er med på turen å snakke med barnet sitt, kan man ringe til huset hvor de bor – info i 
brosjyre som legges ut på nett www.aldrietaruten.org

 Allergier ol: Hvis du har glemt å gi beskjed om allergier eller annen viktig informasjon vedr ditt barn ved 
påmelding, ta kontakt med  Marit Lyslo, 922 52 061(økonomiansvarlig) før vi reiser. Hvis barna ikke tåler 
den maten som er på menyen - ta kontakt med Steinar Bredal-Thorsen, 901 92 304 (matansvarlig) før 
avreise. 

 Godteri: Barna tar med seg godteri for ca 40 kr som vi samler inn på bussen på vei til Hudøy (godis må 
ligge i håndbagasjen)

 Avreisedagen: Husk matpakke og drikke til reisen fredag 17. juni

 Redningsvest: Alle må ha med redningsvest! Den skal være pakket i håndbagasjen:  
 - skal brukes fra ankomst Tjøme til ankomst Hudøy!

 Pakking: Pakk regntøy i håndbagasjen.  Gammelt speidertips: pakk all bagasjen i en sort plastsekk før du 
legger det i sekken eller bagen

 Merking: Merk ALT med navn!

 Duppeditterfri tur: Det er ikke lov til å ha med Gameboy eller andre elektroniske spill, ei heller Ipod eller 
MP3-spillere eller lignende.  

 Utlån av gratis redningsvester kan gjøres på brannstasjoner, eller sjekk ut Bjerke frivillighetssentral på 
Brobekk, nettside: http://www.bjerkefrivillig.no/#Utl%C3%A5nssentral Bjerke frivillig

http://www.aldrietaruten.org/


 Matpakke + litt drikke avreisedagen 

 Redningsvest

 Regntøy

 Godis til kr 40,-

.....Og kanskje kosedyret....

 Barn som lett blir bilsyke, anbefales å ta en reisesyketablett før avreise





 Pakk praktisk – HUSK Å MERKE ALT MED 
NAVN, TLF og Klasse!

 Pakk lett… og helst i bag/sekk

 Pakk enkelt – og når du har pakket 
ferdig, gå gjennom en gang til og ta 
bort halvparten ;-)

 Hver buss får sin egen merketape –
dette gjøres ved avreise på Løren skole

 Avreise og hjemkomst Løren skole

 Vær på plass ca 15 min før din 
bussavgang! 

 NB! Bussen venter IKKE!

• Busser og avreise
Buss Avgang Klasse

1 08:00 7C+7D

2 08:20 7A+7B

3 08:40 6A+6B+6C

4 09:00 5A+5C

5 09:20 5B+5D

6 09:40 4A+4D

7 10:00 4B+4C

8 10:20 3B+3C

9 10:40 3A+3D

10 11:00 2A+2B+2D

11 11:20 2C+2E

12 11:40 1A+1C

13 12:00 1B+1D+1E

• Busser og hjemreise
– Motsatt rekkefølge

– Første buss kl 11:00



 Bussen kjører direkte (dvs ingen tissepause) tur/retur –
sørg for at barna er ”nytisset” ved avreise ;-)

 Det finnes do på bussen, men denne brukes kun i 
nødstilfelle

 Sykler – hussjef kan ta med seg sykkel + redaksjonen –
meld fra til Marius Thorberg (mobil  90 68 65 22) i 
transport gruppen om hvem som tar med seg sykkel! 

 SYKKEL MÅ MERKES MED NAVN OG LEVERES TIL MARIUS 
INNEN ONSDAG 15. JUNI!



• Siste båt fra fastlandet fredag ettermiddag/kveld = 
oppsamlingsbåt for voksne. 

• Denne båten går kl 18.00

• Gi beskjed til Lars Bestum på mobil 91 57 24 60 
om du skal være med denne båten



 Menyer for dagene er som følger – velg selv hvilken dag dere spiser 
hva:
 Pølser

 Hamburger

 Kjøttkaker

 Taco

 Tirsdag: matpakke

 Halal serveres til de barna som har gitt beskjed om dette via deltaker. 
Har du glemt å gi beskjed om dette, ta kontakt med Steinar Bredal-
Thorsen på 90 19 23 04.

 Allergier – info om hvilke elever som har allergier/halal etc ligger i 
hussjefpermen 



 Det finnes 11 kolonier på Hudøy

 Alle har;
 Utedo
 Spisesal
 Sovesal
 Kjøkken
 ”stue”
 Store uteområder 



 Mange kokker (les voksne) = kan bli mye søl.....

 Lag hyggelig stemning
 Senk skuldrene
 Vær barnslige
 Lek og bli sliten og svett som barna
 Sjokopålegg til frokost er digg!
 Godtefest er turens høydepunkt
 Sukker er ikke farlig....
 Lag masse deilig mat og kaker
 Barna må ikke skifte sokker og truse hver dag...det 

hører med å være litt skitten på Hudøy



 Hussjef
 Fartstid på Hudøy (minimum 1 år)
 Bra med rullering fra tidligere år
 Være organisatorisk
 Ærlig og rettferdig og GREI!
 Sørge for god stemning hos voksne og 

barn

 Matsjef
 Ha oversikt over matvarer, måltider etc
 Sørge for fordeling av kjøkkenoppgavene 

til de andre foreldrene på huset
 Ha kontroll på matallergier etc

 Brannsjef
 Evne til å beholde roen og oversikt over 

huset

 Aktivitetssjef
 Idèrik
 Sporty
 Leken

• Dosjef

 Ikke sart nese....

 Tåle utedoer

• Rengjøringssjef

 Sørge for enkel renhold 

• Godnattsjef (gjelder de minste 
trinnene....?)

 Like å fortelle eventyr

• Førstehjelpsansvarlig

 Ha oversikt over førstehjelpsutstyr

 Kunne plastre og trøste



 Hussjefmøte på LØA torsdag 9. juni kl 20-22

 Her utdeles hussjefpermen og gjennomgang av 
denne

 Gjennomgang av husfordelingen

 Gjennomgang av påmeldte barn+ voksne

 Alt praktisk som følger med hussjef rollen





Frydenlund 1 B+D+E

Østråt 1 A+C

Roa 2 KLASSE

Fritidsrom Roa 2 KLASSE (17 barn + 2 voksne)

Norda 3 A+D

Høgda 3 B+C

Lia 4 KLASSE

Fritidsrom Lia 4 KLASSE (10 barn + 1-2 voksne)

Bukta 5 A+C

Sletta 5 B+D

Støa 6 KLASSE

Stranda 7 KLASSE GUTTER (5 barn på madrass)

Vika 7 KLASSE JENTER

Tantebo Gjøa Løa



Hus senger barn senger voksne Klasse påmeldte barn påmeldte voksne Tot påmeldte
Tot senger hus 
b+v

Frydenlund 32 8 1B+1D+1E 32 18 50 40

Østråt 30 6 1A+1C 30 24 54 36

Bukta 44 7 5A+C 33 12 45 51

Støa 42 9 6A-C 42 10 52 51

høgda 44 7 3B+3C 33 12 45 51

Lia 44 6 4A-D 54 21 75 50

Norda 34 12 3A+3D 34 15 49 46

Roa 45 11 2A-E 62 38 100 56

Sletta 42 9 5B+D 37 8 45 51

Stranda gutter 7 
klasse 34 7 7 klasse gutt 39 39 41

Vika jenter 7 
klasse 33 6 7 klasse jente 25 16 41 39

Tantebo Gjøa LØA 20 20

TOTALT 
PÅMELDTE 424 88 421 194 615 512



 Tantebo Lia – ved siden av Lia

 Tantebo Gjøa – ved flaggstang/fotballbane

 Tantebo Haugen – mellom Frydenlund/Østråt

 Knausen – mellom Lia/Roa

 Vesta – ved Norda

 Åsly – ved Roa. Dette er sykestue/redaksjon

 Saghuset – (aktivitetsbase) – ved Høgda









Utsikt fra Norda  

















 Førstehjelpsansvarlig på øya er Kristin 
Bergersen (4c, Lia) og Marne Nymoen (2c, 
Roa). Tlf står i hussjef permen

 Styret har ønske om at en voksen pr hus reiser 
ned med styret torsdagen. Avreise ca kl 12.00. 
Ta kontakt med Marius Thorberg 

på 90 68 65 22 om du har anledning.



 Ansvarsfordeling barn
 1-4 klasse = 3-4 barn pr 1 voksen
 5-7 klasse = 6-7 barn pr 1 voksen

 Foreldre som ikke har ansvar for barn, påtar seg 
oppgaver som hussjef, brannsjef, matsjef etc

 Noen hus/klasser har begge oppgavene

 Bading
 1 – 4 klasse må bade med redningsvest
 5 – 7 klasse kan bade uten redningsvest hvis det er 

gitt tillatelse til dette via deltaker



 1 – 4 klasse må bade med rednings-/flytevest

 5 – 7 klasse kan bade uten 
redningsvest/flytebest hvis det er gitt skriftlig 
tillatelse om dette via deltaker.no

 Ved tur langs vannet MÅ alle i 1-4 klasse ha på 
seg rednings-/flytevest

 Vær alltid minimum 2 voksne tilsted når det er 
barn som bader



 Årsmøte for alle foreldre:

 13. oktober

 Hudøyfest for alle voksne som har vært på 
Hudøy:

 15. oktober

 Sted: Lørenbanen (klubbhuset)

 Invitasjon kommer

 5 klasse foreldre som arrangerer


