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Hudøy-turen i korthet... 
En årlig drømmetur i juni for elever ved 2.-7. klasse ved Refstad 
skole:

–Stiftelsen "Aldri et år uten..." arrangør 
–Turen varer fem dager til ende!
–Turen er foreldredrevet, på frivillig basis

• Formålet med turen er å skape gode opplevelser for barna, og 
bidra til gode klassemiljø og et godt skolemiljø, og dermed 
også et bedre og tryggere nærmiljø rundt Refstad skole.

–Vennskapsbånd blir knyttet mellom barn og voksne
–Barna får være med på krabbefiske, grillfest, vannkrig, 

sangkonkurranse, fotballturnering, godterifest, Oliade, 
spel med Den grønne mannen og Kaptein Krok, bading, 
kaker, boller, vafler… og mye, mye mer…..                                                      
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Styret i stiftelsen Aldri et år uten… 
2017

Arne Jan Flølo

Hudøygeneral 

Janne Dåsvand

Økonomi- og 
logistikk-sjef

Morten Westheim

Transportsjef

Jan Erik Grøna

Informasjonssjef

Sten Helge Syversen 
Netteberg

Matsjef

Charlotte Hvalby

Helse- og sosialsjef

Kristin Margrethe 
Bjerkeland

Aktivitetssjef



REA er med

• Astrid Smith Jacobsen

• Henriette Tandberg Nilsen

• Fantastiske ressurser for 

barna!
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PRAKTISK INFORMASJON
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Informasjonskilder
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Informasjonskilder forts.

Voksenheftet

• SKAL leses av alle voksne. 
• Gjøres tilgjengelig elektronisk. Leses før ankomst 

Hudøy, senest på bussen ned til Hudøy (papirkopi).
• Inneholder VARSLINGSINSTRUKS for ulykker og 

nødsituasjoner. Skal signeres av ALLE voksne etter 
lesing. Kvitteringsliste skal oppbevares av hussjef.

• Hussjefer og helseansvarlige skal ha kopi. 
• Kopier oppbevares ved alle kolonier.
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Praktisk info

• Barna er forsikret på turen
NB! Vi har ikke forsikringsavtale for de 
voksne

• Mobilfri sone for alle barn
– Ønsker du kontakt med barnet ditt, 

ring huset der de bor (nummer på nettsidene)
– Vi ringer om det oppstår problemer

• Allergier og annen viktig info –  beskjed ved 
påmelding

11



Pakking

• Pakk lett – og i sekk/bag (IKKE KOFFERT)
• Merk ALLE klær og eiendeler med navn
• Pakk enkelt

• Når du har pakket ferdig, gå gjennom en gang 
til og ta bort halvparten ;-)

• Hver buss får egen merketape
• Bagasjen må merkes før avreise fra Refstad 

skole
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Håndbagasje (på bussen)

• Matpakke og drikke til reisen
(husk nøtteforbudet på øya)
• Redningsvest!

– Skal brukes i båten over til Hudøy 
(2.-4. trinn)

• Regntøy
• Godteri til ca kr 50,-

– Samles inn i løpet av bussturen
– Annet godteri er ikke tillatt
– Godteriet skal ikke spises på bussen
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Persontransport

• Avreise og ankomst - Refstad skole
–Møt opp 15 minutter før oppsatt avreisetid.

• Alle fraktes i busser til Tjøme (ca 1,5 timer), og 
med båt over til Hudøy (ca 10 minutter).

• Busslister legges ut på 
    hjemmesiden ca 3 dager 
    før avreise. 

• Husk å møte opp i tide!
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Busstur med barn

• Bussen kjører direkte
• Turen tar ca. 1,5 time

– Sørg for at barna er 
”nytisset” før avreise ☺

– Do på bussen brukes 
    kun i nødstilfelle
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Sykler

• En sykkel per hus
– Fortrinnsvis for hussjefen
– Lever sykkel innen 2. juni til 

transportsjef Morten 
Westheim i Risløkkfaret 19 
på Risløkka. Avtal på Mob 91 
777 245

– Sykkel MÅ merkes med 
navn!
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Privatbiler

• Ved ekstraordinært behov for å kjøre egen bil
• Avtale MÅ gjøres med transportsjef Morten 

Westheim
– Eget parkeringsbevis blir utlevert – og må 

benyttes for å unngå bot og borttauing
– Hentes torsdag før avreise i Risløkkfaret 19 på 

Risløkka. Avtal på Mob 91 777 245
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Båtavganger

• For de som av helt spesielle grunner kommer 
sent/reiser tidlig: alle som har gjort avtale 
med styret v/ økonomiansvarlig har fått 
beskjed om når båt går til/fra Hudøy
– Pris: kr 500 per voksen (barn gratis)
– Betales med VIPPS ved 

avreise (ingen kvittering)
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Dette skjer på Hudøy
- det offisielle programmet

•Lørdag: Ankomst og installering
•Søndag: Fotballturnering 5.-7. klasse
•Mandag: Oliade og sangkonkurranse
•Tirsdag: Fotball/volleyball foreldre mot barn,  

                                 fellesgrilling, vennskapsbånd, besøksdag     
•Onsdag: Hjemreise

Innimellom skjer det veldig 
mye annet…
• Besøk av kaptein Krok
• Tur til det hule treet
• Vannkrig
• Kakebaking
• Godterifest
• Krabbefiske, og fri lek…19



Mat på Hudøy
• Nøttefrie hus!
• Vi ordner med vanlig norsk mat, brødskiver og 

varm middag. Det blir sikkert boller og kaker
• Spesielle behov. Vi håndterer

– Glutenintoleranse/cøliaki
– Laktoseintoleranse
– Melkeallergi
– Halal
– For andre behov må spesialmat ordnes selv

Les mer på aldrietaruten.org – under ”På øya”
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Mat på øya

• Menyen
– Pølser
– Taco
– Pasta Bolognese (spaghetti med kjøttsaus)
– Hamburgere – fellesgrilling ved Roa

• Dessert hver dag
– Fruktsalat, gele med vaniljesaus, sjokolade-

pudding, kaker, boller, kringle m.m.

• Vær kreativ
– Oppskrifter i voksenheftet
– Pizza Quesedilla, boller, kaker, wienerbrød, skillingsboller, 

tomatsuppe, omelett, ostesmørbrød, karbonadesmørbrød…
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Hudøyregler (1/4)

1. Vi er snille og hjelper hverandre. Vi tar hensyn og 
utviser respekt for hverandre, og vi snakker 
hyggelig til og om hverandre

2. Voksne skal alltid vite hvor barna befinner seg
3. Det er ikke tillatt for barn å ferdes i og ved sjøen 

uten oppsyn av voksne. Barn i 2.-4. trinn må alltid 
ha på redningsvest i og ved sjøen. Gjelder også barn 
i 5.-7. som gjennom påmeldingen ikke har fått 
tillatelse fra foresatte til å gå uten.
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Hudøyregler (2/4)

4. Utestenging av enkeltelever eller mobbing 
aksepteres ikke, i likhet med annen uønsket og/eller 
ulovlig atferd som hærverk, vold, tyveri, rasistiske 
utsagn og handlinger, seksuell 
trakassering/grenseoverskridende adferd, sjikane 
på grunn av religion eller livssyn m.m.

5. Røyking blant elevene er ikke tillatt
6. Det er totalforbud mot alkohol og andre rusmidler 

på øya. Dette gjelder alle, både voksne og barn
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Hudøyregler (3/4)

7. Duppeditt-fri sone. Barna får ikke lov til å ha med 
elektroniske duppeditter, som eksempelvis telefon, 
spill, iPod, nettbrett, kamera og lignende.
Slike vil bli inndratt umiddelbart, og tilbakelevert 
ved hjemreise.
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Hudøyregler (4/4)

8. Vi har rikelig med leker og utstyr på øya. Det er ikke 
nødvendig å ha med eget. Dersom det likevel 
gjøres, er det på eget ansvar. Stiftelsen dekker ikke 
dersom slikt utstyr blir ødelagt (baller, vannpistoler 
m.m.)

9. Det er kun lov til å ha med godteri for inntil kroner 
50, som samles inn og brukes i felles godtefest. 
Annet godteri er ikke tillatt

10. Det er ikke tillatt for barn å gå inn på soverom med 
den hensikt å skremme eller vekke barn som sover
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Konsekvenser
• Ved brudd på reglene er det Hussjef som i første omgang 

vurderer og gjennomfører tiltak. I mange tilfeller vil det 
være tilstrekkelig å skvære opp og be om unnskyldning

• Ved grove tilfeller SKAL Hudøygeneral informeres. Tiltak kan 
være skriftlig melding til foresatte eller hjemsendelse. Det er 
kun Hudøygeneral, i samråd med Hussjef, Helse- og 
sosialsjef og minst ytterligere to styremedlemmer samt REAs 
ledende representant som avgjør en eventuell 
hjemsendelse.

• Ved hjemsendelse blir foresatte kontaktet og bedt om å 
hente barnet umiddelbart. Stiftelsen sørger for transport til 
fastlandet ved Budal brygge. Hjemtransport fra Budal 
besørges og bekostes av foresatte.
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Koloniene
• Det finnes 11 hus (kolonier) på Hudøy
• Alle har: 

– Utedo
– Spisesal
– Sovesal
– Kjøkken
– Oppholdsrom
– Dusj 
– Store uteområder

gjerne med fotball-
bane 



Østråt + tantebo Lia

• 2B, 2D

• 35 barn

• 25 voksne

Totalt 60 pers
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Østråt var en av de første koloniene på øya og het 
Hudøy 3 og ”Australien” – dette fordi den lå så langt sør 
på øya



Frydenlund + tantebo Haugen

• 2A, 2C

• 36 barn

• 25 voksne

Totalt 61 pers
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Frydenlund er en av de minste koloniene på øya. 
Ligger nær brygga hvor det er perfekt krabbefiske!



Lia

Lia ligger sentralt på øya, hit kommer det alltid 
hyggelig besøk

• 3C, 3D

• 43 barn

• 22 voksne

Totalt 65 pers



Sletta

• 3A, 3B

• 36 barn

• 24 voksne

Totalt 60 pers

Sletta ligger ned mot vannet sør på 
øya og har kort vei til Fosforøya!



Høgda

Høgda ligger midt på øya og har nok en av de beste 
fotballbanene!

• 4A, 4C

• 46 barn

• 28 voksne

Totalt 74 pers



Bukta

Bukta ligger rett ved ”kjærlighetsstien”,  et yndet 
sted for 5, 6 og 7 klassinger…

• 4B, 4D

• 50 barn

• 32 voksne

Totalt 82 pers



Støa

• 5A, 5B 

• 47 barn

• 16 voksne

Totalt 63 pers
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Støa er kjent for å ha de tøffeste gutta



Roa

Roa ligger midt på øya og har den største gressplenen. Her 
avholdes fellesgrilling med prestisjefylte fotball- og 
volleyballkamper

• 5C, 5D

• 48 barn

• 15 voksne

Totalt 63 pers



• 6.trinn

• 82 barn

• 29 voksne

Totalt 111 pers

Norda ligger, som navnet sier, helt nord på øya. 
Nært sjøen og med nydelig utsikt

Norda + Vesta + nytt bygg



Stranna / Vika + tantebo Gjøa

Stranna / Vika ligger lengst nord på øya og er den eneste 
kolonien med eget stupebrett.

• Alle i 7.trinn

• 82 barn

• 29 voksne

Totalt 111 pers



Tantebo og andre hus på øya

•Tantebo Lia – ved Lia

•Tantebo Gjøa – ved flaggstang/fotballbane

•Tantebo Haugen – mellom Frydenlund og Østråt

•Knausen – mellom Lia og Roa

•Vesta – ved Norda

•Nytt hus – ved Norda

•Åsly – ved Roa (Redaksjon/sykestue)

•Saghuset – ved Høgda (aktivitetsbase)
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Sove i telt?

• Det er fullt på øya, men vi finner soveplass til 
alle i telt. 

• Vi kan ikke garantere at du får sengeplass i 
nærheten av den kolonien barnet ditt sover på

• En måte du selv kan garantere å sove i 
nærheten er å ta med telt.

• Gi beskjed til Hussjefen om du ikke allerede 
har meldt at du vil sove i telt
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Ansvar på husene

• Hussjef
• Kjøkkensjef
• Brannsjef
• Aktivitetssjef
• Rengjøringssjef
• Dosjef
• Førstehjelpsansvarlig
• Godnattsjef
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Ansvar på huset (side 1)

• Hussjef
–Helst litt fartstid på Hudøy

–Organisere oppgavene på huset

–Ærlig rettferdig og GREI!

–Sørge for god stemning hos 
voksne og barn

–Være bindeledd til Hudøygeneral
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Ansvar på huset (side 2)
•Kjøkkensjef

–Ha oversikt over matvarer og måltider

–Fordele kjøkkenoppgavene til alle voksne på huset

–Ha kontroll på halal, allergier osv. 

•Brannsjef
–Arrangere brannøvelse v/ankomst

–Evne til å beholde roen og oversikten 
over huset

•Aktivitetssjef
–Idérik, sporty og leken

–Utstyr/leker – pakke aktivitetskassen

–Kontakt med aktivitetsgruppa (turneringer, oliade,m.m.)

–Informasjons”møte” hos Aktivitetsleder tirsdag 30. mai
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Ansvar på huset (side 3)
•Rengjøringssjef

–Organisere enkelt renhold

•Dosjef

–Ikke ha for sart nese…

–Sørge for orden på doene – vaskes to ganger daglig

•Førstehjelpssjef

–Ha oversikt over førstehjelpsutstyr

–Kunne plastre og trøste

–MÅ gjennomføre førstehjelpskurs – avholdes tirsdag 23. mai kl 17-21 

på Sola, Refstad skole
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Ansvar på huset (side 4)

•Godnattsjef

–Holde orden på legging

–Kunne fortelle godnatthistorier, eller lese fra en 
godnatthistoriebok
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Andre “oppgaver” 
•Lag hyggelig stemning
•Senk skuldrene, dette er livet.
•Vær barnslige, vannkrig er gøy!
•Lek og ha det moro!
•Vafler til frokost er digg!
•Ta barna med på matlaging
•Lag masse deilig mat og kaker
•Barna må ikke skifte sokker og undertøy hver dag….det 
er greit å være litt skitten på Hudøy!
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Voksne og barn

•Hver voksen får ansvar for 2-6 barn
•Vi anbefaler at voksne ikke har ansvar for eget barn
•Du SKAL til enhver tid vite hvor «dine» barn er
•Husk at barnas trygghet og sikkerhet er viktigst!
•Du er like viktig for alle barna i gruppen din
•Gruppen er ikke nødvendigvis en lekegruppe, men en 
måte å holde oversikt og skape trygghet og sikkerhet på. 
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Neste års styre

Skifte i følgende roller

•Økonomiansvarlig

•Aktivitetsansvarlig

•Matansvarlig

•Transportansvarlig

Alltid behov for folk i de ulike gruppene. For styreverv velges 
man for 2 år. Økonomiansvarlig Janne Dåsvand kan kontaktes
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Koloni Klasse HUSSJEF

Frydenlund + tantebo haugen 2A/2C Hege Tunsjø

Østråt + tantebo Lia 2B/2D Camilla Klepaker

Sletta 3A/3B Merete Susort

Lia 3C/3D Connie Fridén

Høgda 4A/4C Eidar Vollan

Bukta 4B/4D Trine Flesvig

Støa 5A/5B Tone Siv Kronberg

Roa 5C/5D Nils Gunnar Nirisrud

Norda + Vesta + nytt bygg 6. trinn Beate Nordbø

Stranna/Vika + tantebo Gjøa 7. trinn Jørgen Hvalby



Og nå…. 

•Finn sammen med voksne på ditt hus
•Fordel oppgaver i henhold til skjema
•Lever til meg etterpå, evt på epost; 
general@aldrietaruten.org 
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Vi gleder oss!
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