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REKK OPP HÅNDA DE SOM 
HAR VÆRT PÅ HUDØY.



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



ET EVENTYR UTEN LIKE!
• En årlig drømmetur for barna ved Refstad skole

• Turen varer fem dager til ende

• Turen er 100% foreldredrevet og basert på frivillig innsats

• I 2019 var vi 737 deltagere (485 barn og 252 voksne)

• Årets tur: lørdag 30. mai – onsdag 3. juni



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



STYRET 2020 

«STIFTELSEN ALDRI ET ÅR UTEN…»

Inge Alme
Hudøygeneral 

Lars l’Abee-Lund 
Økonomi- og 
logistikksjef 

Aranya Rusli 

Informasjonssjef 

Anders Vist 

Matsjef 

Hanne-Merete 
Eriksen
Helse- og sosialsjef

Gøril S. Netteberg 

Aktivitetssjef 

Erik Lund 

Transportsjef 



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 i mai (dato blir annonsert 
senere). 

• Det blir opprettet en ny lukket Facebookgruppe når 
påmeldingen til årets tur er gjennomført. Den kommer 
til å hete 'Hudøy 2020 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 én foresatt  

• De ungene som reiser uten foreldre klarer seg fint 

• Vi trenger deg som voksen – ALLE dagene!  

• Husk at turen varer i 5 dager (30. mai - 03. juni)



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!



HVORDAN MELDER

MAN SEG PÅ?
• Åpen nå på:    deltager.no


https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=300208#init


• Priser: Barn 1500,- Voksne 1100,-

• Påmeldingsfrist søndag 22. mars


www.aldrietaruten.org/pamelding

https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=300208#init
http://www.aldrietaruten.org/



