
VELKOMMEN
TIL INFOMØTE 28.02.2019



ET EVENTYR UTEN LIKE!

• En årlig drømmetur for 2. -7. klasse ved Refstad skole
• Turen varer fem dager til ende
• Turen er 100% foreldredrevet og basert på frivillig innsats
• I 2018 var vi 776 deltagere
• Årets tur: lørdag 8.- onsdag 12. juni



HVORFOR DRAR VI TIL HUDØY?

https://www.nrk.no/video/PS*216109

https://www.nrk.no/video/PS*216109


HVORFOR DRAR VI TIL HUDØY?
• Skape gode opplevelser for barna

• Skape bedre klassemiljø, skolemiljø og nærmiljø rundt Refstad skole

• Knytte vennskapsbånd:

o Barn blir kjent på tvers av klasser og trinn

o Barn blir kjent med voksne 

o Voksne blir kjent med andre voksne



HVOR ER HUDØY OG HVA FINNES DET DER?
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KOLONIENE (HUSENE) PÅ HUDØY
• Det finnes 11 hus (kolonier) på Hudøy

• Alle har: Spisesal, sovesaler, kjøkken, oppholdsrom, utedo, store uteområder gjerne
med fotballbane



SOVESAL ER KULT!



HVA GJØR BARNA PÅ HUDØY?
Lørdag: Ankomst og installering
Søndag: Fotballturnering 5.-7. klasse
Mandag: Oliade og sangkonkurranse
Tirsdag: Besøksdag, fotball/volleyball foreldre mot barn, 

vennskapsbånd og fellesgrilling
Onsdag: Hjemreise

Innimellom skjer det veldig mye annet…
Besøk av kaptein Krok, tur til det hule treet, vannkrig, baking, 
godterifest, krabbefiske og fri lek…



SOVESAL ER KULT!

BAKING ER GØY!



MASSE UTEAKTIVITETER!



BADING SELVSAGT!



STORE OG LILLE OLIADEN



KAPTEIN KROK OG DILLENE

DEN GRØNNE MANNEN…



HVA GJØR DE VOKSNE PÅ HUDØY?
Alle bidrar som: Kjøkkenhjelp, vaskehjelp, lekekamerat og omsorgsperson

Hver voksen får ansvar for 2-6 barn

•Vi anbefaler at voksne ikke har ansvar for eget barn

•Se ALLE barna

•Du SKAL til enhver tid vite hvor «dine» barn er

•Husk at barnas trygghet og sikkerhet er viktigst!



ANSVAR PÅ HUSENE
• Hussjef

• Kjøkkensjef

• Brannsjef

• Aktivitetssjef

• Rengjøringssjef

• Dosjef

• Førstehjelpsansvarlig

• Pressesjef

• Godnattsjef

Alle voksne bidrar!



ER DET TRYGT PÅ HUDØY?
• Barnas trygghet og sikkerhet er det aller viktigste!
• 2 leger på øya
• Førstehjelpsansvarlig på hver koloni
• Beredskapsplan og varslingsinstruks gått gjennom med alle voksne
• 2. - 4. klassinger (+ andre som har meldt fra om det) skal alltid ha 

redningsvest på når de er ved vannet
• Brannsjef på hver koloni, og alle gjennomfører brannøvelse
• God kontakt med legevakt og sykehus i Tønsberg
• Alle barn har egen Hudøymamma/pappa
• Alltid 2 voksne sammen med barna



HVORDAN HÅNDTERES SPESIELLE MATBEHOV OG ALLERGIER?

Det serveres brødskiver til frokost, varm middag og rikelig med frukt og grønnsaker. 
Det blir sikkert noen boller, vafler og kaker i løpet av oppholdet.

Vi håndeterer spesielle behov som

• Glutenintoleranse/cøliaki

• Laktoseintoleranse

• Melkeallergi

• Halal

• All innkjøpt mat skal være nøttefri

• For andre behov må spesialmat ordnes selv

Mer info på aldrietaruten.org, under ”På øya”



HVORDAN TAR VI OSS DIT?

Alle fraktes i busser ned til Tjøme
(15 busser i 2018) og med båt over til øya.

Oppgi riktig informasjon ved påmelding!



HVORDAN ORGANISERES HUDØY-TUREN?



STYRET I STIFTELSEN ALDRI ET ÅR UTEN… 2019

Inge Alme

Hudøygeneral

Lars H. Kvam

Økonomi- og logistikksjef

Aranya Rusli

Informasjonssjef

Berit M. Sjøvik

Matsjef

Hanne-Merete Eriksen

Helse- og sosialsjef

Gøril S. Netteberg

Aktivitetssjef

Velimir Luketic

Transportsjef



AKTIVITETSSKOLEN ER MED

• Astrid Smith Jacobsen

• REA-ansatte

• En ressurs for barna



ØKONOMI- OG LOGISTIKKGRUPPA

Lars H. Kvam - okonomi@aldrietaruten.org
Økonomi- og logistikksjef

● Ansvarlig for budsjett og økonomi
● Ansvarlig for påmelding
● Ansvarlig for persontransport med busser
● Ansvarlig for t-skjorter



TRANSPORTGRUPPA

Velimir Luketic
transport@aldrietaruten.org
Transportsjef

• Ansvarlig for å transportere mat, 

bagasje og utstyr

• Båt, samt traktor og ATV på øya



AKTIVITETSGRUPPA

Gøril S. Netteberg

- aktivitet@aldrietaruten.org

Aktivitetssjef

• Ansvarlig for utstyrskasser på husene

• Fellesaktiviteter som Oliaden, 

Fotballturnering, mm… :-) 



MATGRUPPA

Berit M. Sjøvik - mat@aldrietaruten.org

Matsjef

• Ansvarlig for planlegging av meny

og innkjøp av mat

• 7,5 tonn mat pakket, transportert

og fordelt
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HELSE OG SOSIAL

Hanne-Merete Eriksen - helse@aldrietaruten.org
Helse- og sosialsjef

• Førstehjelp på øya, m/ 2 leger

• Barn med spesielle behov

• Førstehjelpskurs i mai

• Fokus på omsorg som førsteprioritet på 2.trin 

• (blir en del omsorgsplaster første året…)

• Lavterskel for å ringe lege
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INFORMASJON/REDAKSJON

•Aranya Rusli - info@aldrietaruten.org
Informasjonssjef

• www.aldrietaruten.org

• /aldrietaruten

•Egen redaktør og redaksjon

•Fersk avis til husene hver morgen

•Digital avis på aldrietaruten.org

http://www.aldrietaruten.org/


HVORDAN FÅR JEG MER INFORMASJON?

• Følg med på www.aldrietaruten.org og Facebook-siden med 
samme navn

• Obligatorisk møte for alle foreldre/foresatte som har barn 
som skal på Hudøy tirsdag 21. mai.

• Det blir opprettet en ny lukket Facebookgruppe når 
påmeldingen til årets tur er gjennomført. Den kommer til å 
hete 'Hudøy 2019 Refstad Skole’, og det vil bli gitt nærmere 
retningslinjer for bruk av den gruppen.

http://www.aldrietaruten.org/


HVILKE VOKSNE ER MED PÅ TUREN?

• For hvert barn kan det være med en foresatt 
• Det er aldri noe problem å få med nok voksne på 2. og 

3. trinn.
• De ungene som reiser uten foreldre klarer seg fint

• Vi oppfordrer voksne til å delta på 4.-7. trinn

• Vi trenger deg som voksen – ALLE dagene! 

• Husk at turen varer i 5 dager (8.-12. juni)



HVORDAN MELDER MAN SEG PÅ?

• Åpen nå på:     Deltager.no

https://www.deltager.no/arrangement/eventsetup.aspx?id=190534

• Priser: Barn 1500,- Voksne 1100,-

• Påmeldingsfrist torsdag 4. april

www.aldrietaruten.org/pamelding

https://www.deltager.no/arrangement/eventsetup.aspx?id=190534
http://www.aldrietaruten.org/


PÅMELDING
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