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Vi er godt i gang med 2020 som vi tror blir et fint og spennende år for 

elever og voksne på Tonsenhagen skole.  

Dessverre har vi så langt hatt en snøfri vinter. Ikke har vi frost nok til 

skøytebane heller. Det gjør at de vanlige vinteraktivitetene som både store 

og små hadde gledet seg til, ikke er gjennomførbare. Heldigvis har vi 

kreative elever som likevel klarer å finne på morsomme ting å gjøre i 

friminuttene. Vi har svært flinke trivselsledere som leder fine friminutts-

aktiviteter og mange elever klarer å organisere fotball selv om fotball-

målene er satt vekk.  

Vi ønsker oss vinter og snø og i den forbindelse vil vi minne om at hvis noen 

har brukt skiutstyr, skisko eller skøyter (gjerne i store størrelser 38 - 43) 

som de ikke bruker lenger – gi det til skolen! Vi har et utlånslager som er 

mye brukt, men som stadig trenger fornyelse. Levèr utstyr på skolens 

kontor. 

 

Ved oppstart hvert skoleår reiser 7. trinn på leirskole til Fagerhøy i 

Gudbrandsdalen. Skolen betaler for 4 dager og den 5. dagen bidrar 

foresatte på trinnet økonomisk til ved dugnader, gaver etc. Informasjon om 

dette ligger på skolens hjemmeside (Om skolen/Råd og utvalg/FAU) og i 

"Infoside for foresatte Tonsenhagen skole" i Portalen. Informasjonsbrevet 

er i tillegg sendt til alle klassekontakter i januar 2020. 

 

Pedagogisk klok bruk av læringsbrett bidrar til motivasjon og økt læring.  

Vi forbereder nå innføring av de nye læreplanene som skal brukes fra august 

2020, og vi ser at mange mål som omhandler tverrfaglighet, kildekritikk og 

kreativitet gjør enkel tilgang på digitale hjelpemidler nødvendig.  

Når det gjelder negative sider, er vi opptatt av forskningen rundt skjermtid 

og bruk. Læringsbrettet brukes derfor ikke ukritisk. Vi skriver, leser bøker og 

tegner akkurat som før. Vi ser imidlertid også at vi må ha strenge regler og 

følge disse tett og tydelig opp for å forhindre uklok bruk av læringsbrettene. 

 

Skolen har installert nettfilter på elevenes læringsbrett. Utdanningsetaten 

har bestemt at følgende skal benyttes:  "Foreldrekontroll" fra Apple med 

filteret "Begrens voksent innhold". Dette filteret fjerner vulgært språk, vold 

og/eller forstyrrende bilder, nakenhet og seksuelt antydende innhold ved søk 

i nettleseren. Innholdsfilteret er aktivt når elevene søker på internett (skole 

og hjemme) med nettleserne Safari og Chrome. Dette filteret tar altså ikke 

alt av ugreie ting, så det er fortsatt veldig viktig at vi voksne både på skolen 

og hjemme følger tett opp og veileder elevene. Kanskje trenger eleven at de 
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voksne hjemme går gjennom loggen en gang imellom sammen med dem? Det 

er også viktig at barna er trygge på de voksne og kan ha noen voksne å 

snakke med hvis det oppstår hendelser på nett som de trenger hjelp til å løse.  

 

Skolen har gjennom de to siste årene hatt stort fokus på å få kompetanse om 

traumer. Vi har hatt flere temamøter i personalet om dette og øver oss hver 

dag på å tilrettelegge godt for alle elevene med en traumeforståelse i 

bunnen. Dette betyr i praksis at vi forsøker å møte elevene med forståelse og 

lytte til dem. Det tilrettelegges for variert undervisning med mulighet for 

pauser og spesielle oppgaver for de som har behov for det. Vi har kjøpt inn en 

del fikleverktøy til de elevene som trenger det for å holde konsentrasjonen. 

Vi lager avtaler og veileder elever for at de skal følge regler og lære mest 

mulig. Ikke minst snakker vi mye med elever både individuelt, i grupper og i 

klasser om hva en god venn er og hva god samhandling er. Vi blir stadig 

flinkere, men vi er ikke utlært.   

Vi følger også opp elevene hvis ting blir vanskelig. Da snakker vi med eleven 

og så ringer vi hjem hvis barnet trenger oppfølging og hjelp hjemme. Vi på 

skolen er avhengig av et godt samarbeid med foresatte for å sikre at barna 

får trygge og gode skoledager med mye læring og gode opplevelser.  

 

AKS har sendt ut informasjonsbrev og nye periodeplaner. Mye er likt som før 

jul, men det har også blitt gjort noen endringer. Det er derfor viktig å se nøye 

på de nye planene. Tradisjonen tro starter vi opp med teater på 2. og 4. trinn 

nå etter jul, og arbeidet mot forestillinger i mai starter allerede nå. Vi gleder 

oss!  

 

Det er viktig at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 

skoledager. Det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferie og annen 

ikke opplæringsrettet aktivitet.  

Tonsenhagen følger Oslo kommunes permisjonsreglement. Skolen behandler 

alle søknader individuelt, men må også legge til rette for likebehandling. 

Søknad om permisjon til formål som ikke dekkes av unntakene i reglementet 

skal vurderes som søknad om ekstra ferie, og normalt gis det da avslag. 

Rektor har delegert behandling av søknader inntil 1 dag til kontaktlærer. 

Skolens saksbehandling kan ikke påvirkes av allerede inngåtte forpliktelser, 

så det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller 

ferieturer/billetter eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges 

ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår. Bruk søknadsskjemaet 

på Utdanningsetatens nettside og søk i god tid - minimum 3 uker før ønsket 

fri. Send søknaden som epost til postmottak@ude.oslo.kommune.no (merk 

eposten med Tonsenhagen skole). 
                   

 Hilsen fra 

Beate, Lene, Fredrik, Kristine og Helene 


