Husmøte 04.10.2021
Til stede: 4 personer hvorav 2 ansatte (Ingrid D. og Sunniva)
Familieaktiviteter og høstferien
Det blir oppstart av familiekafé førstkommende lørdag. I høstferien (uke 41) blir det arrangert
familieaktiviteter tirsdag, onsdag og torsdag i tillegg til familiekafe begge lørdagene.
Gjenåpning 😊
PC-ene i 2.etg
1. Per nå har vi to PC-er som kan brukes. Det tar litt tid å få åpnet opp alle PC-ene i 2.etg. Vi
skal hente inn ekstern hjelp for å få satt opp resten med riktige innstillinger.
2. Vi har sluttet med smittesportingslister, men har fortsatt lister liggende i 2.etg for å holde
orden i køen til PC-ene (navn og tidspunkt). Når alle PC-ene åpner, kan vi vurdere om det
er behov for å ha et køsystem.
Innspill: Dersom PC-verter kommer over sensitive opplysninger (f.eks. på utskrifter og
kopier som folk glemmer igjen) er det greit å makulere det. Vi kan henge opp en lapp der vi
informerer om dette.
Innspill: Mulighet for å ha en boks med hittegods? Den kan for eksempel stå inne på
kontoret i 2.etg.
Kafeen
1. Vi har sluttet med smittesporingslister også i kafeen.
2. Det er fortsatt rom for å bruke munnbind og vi oppfordrer alle til å fortsette å sprite
hendene. Det er viktig å vise hensyn og respekt for hverandres valg.
-> neste side

Tilbakemeldinger: veldig bra med gjenåpning i kafeen og veldig god mat om dagen
(«Restaurantkvalitet»)
Turgruppe
Turgruppe har vært tatt opp tidligere, men har ikke vært tid i personalet til å følge opp dette
enda.
Ideer/innspill
Er det mulig å annonsere turer gang for gang? Eller skal det være faste dager?
Kanskje noen frivillige kunne tenke seg å være turledere? De interesserte kan melde seg og
møtes for å planlegge høsten og så fordele noen dager seg imellom. Det går an å sette opp
vanskelighetsgrad og variere vanskelighetsgrad på turene.
Robin Hood Huset sender ut en e-post til alle frivillige om noen kan tenke seg å være med i
en turkomité. Så kan gruppen samles for å planlegge.
Det er mulig å ha en fast dag i uken der man går litt enklere turer, for eksempel byvandring
og tur til Fløyen.

