
INFORMASJON OM 
PLAN B OG 

SMITTEVERN



AGENDA OG “MØTEREGLER”

• Velkommen

• Sett mikrofon på «mute»
• Slå av kamera

• Informasjon om turen, status
• Hva innebærer plan B, inkludert smittevernstiltak

• Til slutt: Svar på innkomne spørsmål (inkl. chat). Styret blir 
værende etter fellesdelen og vil besvare spørsmål i chatten.



STYRET I STIFTELSEN ALDRI ET ÅR UTEN…

Inge Alme
- Hudøygeneral
- Til daglig: HMS-
rådgiver og risiko-
analytiker

Lars l’Abee-Lund

Økonomi- og

logistikksjef

Aranya Rusli
- Informasjonssjef

- Til daglig: Fagansvarlig 

reklame og 

merkekommunikasjon

Anders Vist

Matsjef

Hanne-Merete Eriksen-Volle
- Helse- og sosialsjef
- Til daglig: Smittevernsansvarlig på
Folkehelseinstituttet (FHI)

Gøril S. Netteberg

Aktivitetssjef

Erik Lund

Transportsjef

Møteleder og presentatører:

Tilgjengelig ved spørsmål:



ALDRI ET ÅR UTEN…!?
• En årlig drømmetur for barna ved Refstad skole
• Turen er 100% foreldredrevet og basert på frivillig innsats
• Skape gode opplevelser for barna
• Skape bedre klassemiljø, skolemiljø og nærmiljø rundt Refstad skole
• Knytte vennskapsbånd



PLAN B
• Torsdag 13.- søndag 16. august
• Siste helgen av sommerferien
• Redusert fra 5 til 4 dager
• Påmeldingsfrist søndag 7. juni

• Men fortsatt en del usikkerheter…



MER OM PLAN B
• Må få godkjennelse av opplegget fra kommuneoverlegen i Færder.
• Om vi blir flere påmeldte enn vi får lov til å være på øya, vil vi 

redusere antallet som får være med basert på klassetrinn, og vi 
begynner med de yngste.

• Vi ønsker en avklaring av om det blir tur før vi tar sommerferie.
• Vi må være forberedt på at det kan bli en avlysning senere, basert 

på gjeldende smittevernregler.

• Alle innbetalinger vil bli refundert ved en eventuell avlysning



SMITTEVERN - GENERELT
• Gjennomført risikoanalyse
• God kompetanse i styret 
• Tett dialog med Hudøy-stiftelsen

(Kirkens bymisjon)
• Tett dialog med skolen
• Godkjenningsprosess med Færder 

kommune



• Vil være maks 50 personer per koloni
• Inndelingen av hvilke barn som er på hvilke kolonier 

og sovesaler gjøres etter klasser, dvs. at vi følger de 
samme kohorter som brukes på skolen.

• Mindre kontakt mellom de enkelte kolonier
• Minimum en meter mellom hver sengeplass. 

Køyesenger er OK.
• Foreldre oppfordres til å sove i telt
• Spising i mindre grupper for å sikre avstand

ORGANISERING



• Vi følger veilederen for kollektivtrafikk om hvor 
mange passasjerer det kan være på bussene

• Vi vil ha færre passasjerer på hver båtoverfart for å 
sikre nødvendig avstand mellom hver person. 

• Vil endre frekvensen for bussene for å unngå 
opphopning av personer på brygga

• Ingen klemming fra Astrid på brygga 

REISEN TIL/FRA



• Håndsåpe skal til enhver tid være tilgjengelig ved 
alle vasker 

• Hånddesinfeksjon skal være tilgjengelig på alle 
doer.

• Hånddesinfeksjon skal stå fremme på alle 
fellesrom

• Foreldre vil utstyres med hånddesinfeksjon og 
kan gi til barn når det behøves.

• Vasking etter toalettbesøk skal gjøres med 
hånddesinfeksjon, siden det ikke er tilgjengelig 
varmtvann ved vaskene ved doene.

• Alle må vaske hender før alle måltider
• Ekstra streng håndhygiene for kjøkkentjeneste.

HÅNDHYGIENE



• Dovasking/desinfisering vil gjøres frekvent 
(minimum annenhver time på dagtid), og dette 
inkluderer dørhåndtaker osv. 

• Vasking av dusjer/vasker hver dag 
• Påminne barn (og voksne) om hosting og nysing i 

albue eller i papir
• Se til at barna vasker seg (minimum ansikt og 

hender) før de legger seg.
• Etablere puljer for tannpuss, vasking, dusjing osv. 

for å sikre at det ikke er for mange på en gang per 
vask.

MER OM HYGIENE



• Personer som har symptomer som kan tyde på 
koronasmitte får ikke være med på turen

• Om man får symptomer mens vi er på turen så vil 
man isoleres og sendes hjem.

• Førstehjelperne på hver koloni vil få ekstra 
innføring i viktigheten av håndhygiene før 
førstehjelpsaktiviteter (inkl. plastring).

• Unngå klemming også ved trøstesituasjoner (man 
kommer langt med fine ord, varme smil og stryking
på kinn i kombinasjon med god håndhygiene før og 
etter strykingen.) 

FØRSTEHJELP OG HÅNDTERING AV 
SYKDOM



• Hussjef er ansvarlig for sin koloni, inkl. at de 
foreskrevne smittetiltakene gjennomføres. 

• Dosjef omdefineres til Hygienesjef, og får bl.a. 
ansvaret for å sikre at det alltid finnes 
hånddesinfeksjon og såpe tilgjengelig der det skal.

• Endrede rutiner på kjøkkenet – mindre rullering av 
oppgaver (faste grupper) og ikke «fritt frem» for de 
voksne å gå inn der.

• Fordelingen av barn på de voksne følger «kohort-
tankegangen» fra skolen. 

ORGANISERING PÅ KOLONIENE



• Oliaden tilpasses smittevernregler mht. oppgaver 
og gruppestørrelser.

• Spelet på brygga deles opp i mindre grupper for å 
sikre større avstand mellom tilskuere

• Sangkonkurransen flyttes til Gjøabanen eller Åsly
• Vil bli tydelige soner for hvor den enkelte koloniene 

kan oppholde seg under fellesarrangementer.
• Ingen fotballturnering
• Knytting av vennskapsbånd skjer per koloni

ENDRINGER I PROGRAMMET



• Generelt gjelder det at man skal ha minimum en 
meters avstand fra hverandre.

• Alle voksne skal ha oppmerksomhet rundt dette, og 
minne barna på hva som gjelder

• Basert på dette vil vi kunne bade, ha vannkrig, gå på 
krabbefiske, leke, utforske og ha det moro!

ANDRE AKTIVITER



NB! SMITTEVERN MÅ IKKE GÅ PÅ 
BEKOSTNING AV ANDRE TRYGGHETSTILTAK
• Barnas trygghet og sikkerhet er det aller viktigste!
• 2 leger på øya
• Førstehjelpsansvarlig på hver koloni
• Beredskapsplan og varslingsinstruks gås gjennom med alle voksne
• 1. - 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



• Påmeldingen åpen frem til og med søndag 7. juni
• Infomøte for alle: Mandag 15/6 19.00
• Alle foreldre til barn som skal være med kontaktes av sin hussjef før vi 

tar sommerferie
• Hussjef kontakter også alle foreldre som skal være med på turen før vi 

tar sommerferie, og sørger for at alle roller på huset er dekket.

• Følg med på www.aldrietaruten.org for oppdateringer

• I år kommer vi ikke til å følge opp de enkelte som ikke har meldt seg på 
innen fristen.

• De som allerede har meldt seg på, men ikke ønsker å være med må 
sende mail om dette innen 7. juni til okonomi@aldrietaruten.org

HVA SKJER FREMOVER?

http://www.aldrietaruten.org/
mailto:okonomi@aldrietaruten.org


STATUS PÅ PÅMELDINGER I DAG

Trinn Barn Voksne Totalt

1 14 13 27

2 17 15 32

3 17 10 27

4 18 11 29

5 37 24 61

6 32 12 44

7 34 17 51

Totalt 169 102 271



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 7. juni

www.aldrietaruten.org/pamelding

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




Har du flere spørsmål? 
Vi besvarer chatten.


