


 Arrangert første gang av Løren SFO i 1999  
 

 
 SFO ildsjeler som ønsket å ha med 7 klasse på avslutningstur 

 

  ble uhyre populært  

 

 flere klasser ønsket å være med 

 

 Siden første gang (1999) har det hele blitt et gigantprosjekt for  1-7 klasse 

 

 2011: 627 reisende   

 

 



 fremmer en bedre skole og et tryggere nærmiljø rundt Løren 
skole 
 

 Knytter vennskapsbånd mellom barn og voksne på tvers av 
klasser og grupper 

 
 Ut på tur – aldri sur – TUR ER GØY OG OPPLEVELSESRIKT 

 
 
  
 Krabbefiske, vafler, kaker, fotball, bading, Den Grønne Mannen, 

Kaptein Krok og masse masse mer spennende…… 
  
 

 
 







 Stiftelsen "Aldri et år uten..." er rent foreldredrevet  

 Styret i ”aldri et år uten...” består av engasjerte og ivrige 
foreldre med ulike roller i styret 

 Egenandel for alle reisende som dekker hele oppholdet – 
”all inclusive” 

 Turen arrangeres rett før sommerferien - 5 dager til ende  

 



 Registrert i Brønnøysundregisteret 

 Barna er forsikret 

 Søker støtte hos ulike organer  
 Gjensidige stiftelsen: 

Formål: fremme trygghet og helse. Stiftelsen støtter prosjekter som 
er Forebyggende, Utviklende, Aktivitetsskapende og Samfunnsbyggende.  

   

 Boye Schlytters legat: 
 Formål: å yte støtte til støtte for feriekolonier eller ferieopphold for vanskeligstilte 

i Oslo. 

 

 

 



 Hudøygeneral: 
FØR: 

 Sørge for å følge opp god framdrift i alle ledd 
 Sikre at alle navn og kontaktinfo på alle reisende er up to date 
 Påse at turen gjennomføres forsvarlig og i hht sikkerhetsregler  
 Være bindeledd mellom styret og LØA samt skolen  
 Sørge for kommunikasjon med vaktmester på Hudøy og Kirkens 

Bymisjon 
 Innkalle til møter (styremøter, hussjefmøter og foreldremøter) 
 Holde i alle løse tråder 

UNDER: 
 Sikre at alle kolonier gjennomfører brannøvelse  
 Gjennomføre et hussjefmøte første dag 
 Løpende kontakt med vaktmester og hussjefer etc 
 Være tilgjengelig for alle   

 
 



 Økonomiansvarlig: 

FØR: 
Økonomisk forståelse og bakgrunn 

 Sørge for et ryddig og lovmessig regnskap 

Ansvarlig for påmelding  

 Søke ulike fond/legater for støtte 

UNDER: 
 Enjoy the trip!  

   

 



 Aktivitetsansvarlig: 

FØR: 
Utarbeide Oliade 
 Sørge for innkjøp av aktivitetsutstyr 
Være kreativ pådriver for nytenking  

UNDER: 
Organisere Oliaden (avholde informasjonsmøte) 
 Sørge for at aktivitetsutstyr finnes på hver koloni 
Ansvarlig for saghuset (her oppbevares ekstra 

aktivitetsutstyr) 
 Påse at aktivitetskassene blir ryddet og pent pakket sammen 

ved avreise 
 Sørge for oppdaterte lister ift aktivitetsutstyr  

 
 



 Transportansvarlig: 

FØR: 
 Sørge for trygg transport og bestilling av busser 

Organisere og sørge for sikker transport av alt utstyr tur/retur 
Hudøy 

UNDER: 
 Påse at Hudøy holdes rent og ryddig 

 Sørge for tømming av søppel hver dag 

Traktortransport 

 Fordele baggasje, mat og utstyr til koloniene 

 Sjaue, løfte, bære, smile.... 

 

 



 Bussansvarlig: 

FØR: 
 Sørge for innkvartering i busser tur/retur Hudøy 
 I samarbeid med transportansvarlig påse at bussene er i hht 

god standard 
Organisere båttransport 
 Sørge for å utpeke plassansvarlig buss ved avreise og 

hjemkomst 
Utarbeide sjekklister for bussansvarlig pr buss 

UNDER: 
Organsisere båttransport 
 Føre dialog med vaktmester 

 
 



 Matansvarlig: 

FØR: 
 Sørge for planlegging og innkjøp av all mat  

 Sørge for pakking av mat før avreise 

Organisere fryse- og kjølerom på Hudøy  

 Påse at alle kolonier får riktig mengde mat ift antall 
beboende 

Utarbeide mat- og statuslister  

UNDER: 
 Sørge for at kjøle- og fryselager er tilgjengelig  

 Påse at alle kolonier til enhver tid har nok mat 

 

 

 

 



 Redaksjonsansvarlig HudøyNytt mv: 

FØR: 
Være en kreativ pådriver til utarbeidelse av nettsidene 
Utarbeide første avis før avreise 
Ha kommunikasjon med ”spillet og året plott” 
 Påse at printere og alt teknisk IKT utstyr fungerer 

 

UNDER: 
Utarbeide daglige aviser og distribuere de på nett og til alle 

kolonier 
 Sørge for oppdatering av nettsiden 
Være en levende avisfunksjon som barna skal elske å besøke 

på Hudøy (etter kl 12.00) 
 
 
 



Brygge hvor vi 
ankommer 
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