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helsetjeneste 

Vi er utrolig glade for at vinteren har kommet og for all snøen, det fine skiføret, 
de gode akemulighetene og for den store og fine skøytebanen vår. Elevene på 
Tonsenhagen har blitt veldig gode til å utnytte vinterens muligheter til fysisk 
aktivitet, og lærerne legger til rette for gode opplevelser på skidag, 
vinteraktivitetsdag og ikke minst ski- og skøytegym. 
 
Vinnere av årets Juleles kan dere finne avbildet på skolens hjemmeside. Vi 
trakk 5 vinnere som vant kinobillett. Nå vil vi gjerne fortsette med 
lesestimulering og inviterer til Vinterles. Elevene får med seg invitasjon og 
skjema som foresatte må signere på før elevene leverer oversikt over hva de 
har lest. Så trekker vi 5 nye vinnere i starten av mars.   
  
Tonsenhagen skole jobber systematisk med inkludering både i klasser, på 
trinn og på skolen. Vi har mange tiltak på alle nivåer i skolen, men trenger 
mye hjelp fra foresatte.  
Her er noen gode og viktige råd til både skoleansatte og foresatte: 

1. Vær et godt eksempel. Snakk hyggelig om folk, vær inkluderende, gjør 
noe for de sårbare barna. 

2. Ikke aksepter at barna ikke oppfører seg greit mot hverandre. 
Korriger hvis du er vitne til noe som ikke er greit, selv om det høres ut 
som en uskyldig kommentar. 

3. Snakk med barnet og vennene deres om hva som er greit og ikke greit å 
si eller gjøre mot andre, både fysisk og på sosiale medier. 

4. Ikke aksepter eller tillat at noen holdes utenfor. Barna trenger ikke å 
være venner, men det er opp til foreldrene og lærerne å skape en kultur i 
klassen om at alle er med, for eksempel i bursdager. 

5. Er barnet ditt en av de populære? Snakk med henne om ansvaret hun 
har for å gå foran som et godt eksempel i forhold til å være hyggelig og 
inkluderende. 

Stadig oftere ser vi at barn på skolen vår opplever utestenging og baksnakking 
på sosiale medier som Snapchat og Instagram.  
Vi må derfor innstendig be om at foresatte følger de aldersgrensene som 
er anbefalt av Barneombudet for ulike nettjenester/sosiale medier/spill. 
Barn under anbefalt aldergrense er som oftest ikke klare for å håndtere de valg 
og den påvirkning disse spillene/sosiale mediene gir.  
Dersom foresatte velger å gi sin tillatelse til at barnet skal få bruke sosiale 
medier, krever det at foresatte følger tett opp. Anbefalt aldersgrense er 13 år. 
 
Et annet digitalt fenomen som kan skape problem er SMS-rulett, en lek der 
man kan sende tilfeldige personer meldinger. Noen barn har fått grove, 
sjikanerende meldinger som de har opplevd som svært ubehagelig. Igjen må vi 
voksne - og spesielt foresatte - følge tett med på barns adferd på nettet.  
 
Bjerke bydel har besluttet å styrke Tonsenhagen skoles helsetjeneste med en 
psykolog og en familieveileder. Disse skal også betjene to andre skoler, men vi 
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er svært glade for økningen i skolens totale helsetilbud. Oppstart av disse vil 
trolig være i løpet av våren. 

Fra vinterferien vil vi ha på plass en ny inspektør. Han heter Fredrik Pedersen 
og kommer fra lærerstilling på Vinderen skole. Hans stilling er en økning av 
skolens ledelse som da vil bestå av rektor, assisterende rektor og to 
inspektører.  

Skolen har utarbeidet en ny strategisk plan som ligger på skolens hjemmeside. 
Den bygger på byrådets mål for Osloskolen, utdanningetatens strategiske kart 
og på evaluering av Tonsenhagen skoles resultat på ulike undersøkelser. 
Skolens plangruppe og tillitsvalgte har deltatt aktivt i utforming av planen og 
valg av innsatsområder og tiltak.  

Skolens ambisjon er at elevene på Tonsenhagen skole fortsatt skal ha gode 
resultater og ligge på eller over Oslosnittet resultatmessig, samtidig som vi 
opprettholder elevenes nysgjerrighet, kreativitet, skolemotivasjon og lærelyst. 
Skolen skal være et godt sted å være for alle våre elever, både faglig og 
sosialt. Vi viderefører kompetanseheving for å være bedre rustet til å sikre et 
godt og trygt klassemiljø.  
Skolen har videre et fokus på å forberede lærere på Fagfornyelsen og øke 
skolens totale kompetanse i å analysere for å sette inn gode tiltak. Skolen har 
også et tydelig fokus på å stadig bli bedre på å tilpasse undervisningen.  
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Vi ønsker dere alle en god 

vinterferie! 

 

Hilsen fra Kristine, Lene, Beate, Helene og Fredrik 


