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Høsten er kommet godt i gang og så langt dette skoleåret har vi hatt en masse 
gode aktiviteter og arrangement: 

- Forfatterbesøk på Biblio 
- Stafett for 5.-7.trinn: "Tonsenhagen rundt" 
- Hei og høflighetsuke 
- Sangsamling – elever og lærere på 3.trinn arrangerte. 
- Naturskoleturer 
- Vennedag 

Tonsenhagen skole jobber kontinuerlig for å skape et godt og inkluderende 
læringsmiljø. Vi ønsker å legge til rette for trivsel, glede og god læring. Hver høst 
er dette et tema på de ansattes plandager. Da planlegger vi hvordan vi skal 
jobbe for å tilrettelegge for god inkludering. I år hadde vi også en innledning fra 
Lasse Dahl i Læringsmiljøteamet. Temaet følges opp jevnlig på teammøter og 
personalmøter. Vi kan alltid bli enda bedre på dette. Derfor er temaet 
kontinuerlig til debatt i ulike fora på skolen.  

Vi har en stor og fin, men litt uoversiktlig skolegård. Derfor har vi mange voksne 
med gule vester ute i friminutt og i AKS utetid. Vi gjennomgår jevnlig rutiner for 
inspeksjon og regler. Dette gjøres for å sikre at elevene har det trygt og godt i 
friminuttene og i AKS utetid.  

Vi jobber med trivsel og inkludering på mange ulike måter. Fra læreres 
tilrettelegging i undervisning til forberedelser og tiltak for inkludering i friminutt og 
på turer.  

Trivselslederne legger opp til aktiviteter for å sikre at alle har gode opplevelser 
og elevmeglerne bidrar daglig til å løse konflikter og hjelpe elever som føler seg 
litt utenfor. Den årlige vennedagen er også et bidrag for å skape trygghet og 
trivsel på tvers av klassetrinn. Denne dagen ble i år arrangert for 14. året, og 
dagen er blitt en årlig stor fellesaktivitet for Tonsenhagen skole. Det aller 
viktigste arbeidet foregår imidlertid i det daglige møtet mellom voksne og barn i 
ulike situasjoner på skole og AKS. Da er det viktig med gode relasjoner og det er 
det de voksne som er ansvarlige for å skape.  

 
Tonsenhagen skole er sertifisert som miljøfyrtårn-skole. Det er en 
godkjenningsordning som skal sikre at skolen drives etter prinsipper for 
godt miljøarbeid. Skolen har gode rutiner for avfallshåndtering, 
energibruk, innkjøp og drift.  
Vi har kildesortering i alle undervisningsrom, personalrom og kjøkken. 
Elever og voksne har innesko. Undervisningen på alle trinn inneholder 
tema for å gjøre elevene miljøbevisst. Dette kan være alt fra å plukke 
søppel (Rusken) til redesign av gamle klær. Elevene skal bli bevisst hva 
de selv kan gjøre for å bedre klimaet. 
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I uke 41 hadde vi ett ekstra fokus på miljøarbeid – vi har minnet 
hverandre på rutiner rundt kildesortering og innesko, men også snakket 
med elevene om miljøfokus når det gjelder trafikk. I den forbindelse vil vi 
oppfordre til at elever sykler eller går til skolen. Dette er både et 
miljøtiltak, men også et trafikksikkerhetstiltak.  
La bilen stå! La barna gå! Sjekk gjerne elevrådets film om 
trafikksituasjonen.  
Husk også at skolens parkeringsplass kun  er for ansatte med 
parkeringskort.  

 

Vi har hatt noen oppstartsproblem med læringsbrettene våre, men nå er 4. - 
7.trinn i gang. Dessverre har vi hatt noen tekniske utfordringer med 
læringsbrettene og nettilgangen på 6.trinn. Dette er nå løst, og nå skal alt virke. 
Takk til tålmodige elever og Erlend som ikke bare er miljøterapeut, men også 
jobber med IKT.  

Elevene har vært superflinke til å starte med læringsbrettene. De er godt i gang 
med å bruke både OneNote, Showbie og Book Creator og har i stor grad fått 
kontroll på mye – vi er imponert!  

Så langt ser vi at elevene er motivert og at undervisningen balanserer mellom 
bruk av læringsbrett og bøker. Vi voksne lærer samtidig som elevene. Skolen 
deltar i et utviklingsprosjekt i regi av Utdanningsetaten og vil derfor stadig 
videreutvikle vår praksis. Etter hvert vil vi også evaluere den digitale satsingen, 
både vi lærere og sammen med elevene. Det er også interessant for oss å høre 
foresattes syn på bruk av læringsbrett.   

 

Skolens lavvo som stod på skolens uteplass i skogen, ble i sommer ødelagt. Da 
måtte vi kjøpe en ny lavvo. Den nye er nå på plass etter en dugnad som 
naturskolelærer Trude arrangerte. Det var en stor jobb med mye bæring av 
tunge stokker, og lavvoen ble veldig fin. Tusen takk til lærere som deltok og til 
Trude som arrangerte dugnaden. Nå vil vi at alle barna og også voksne som 
bruker skogen, tar godt vare på lavvoen og uteplassen vår.  

 

Alle skoler i Oslo skal over på digitalt saksbehandlingssystem i løpet av 2018/19. 
Tonsenhagen er i første pulje og starter opp i november. Det vil føre til at all post 
skal gå til et sentralt postmottak som skanner inn og sender til skolen for digital 
behandling. Skolen vil få ny postadresse og ny mailadresse. Dette vil dere få 
nærmere beskjed om når alt er klart.  

Har noen på Tonsenhagen skiutstyr de ikke trenger lenger? Skolens utlånslager 
trenger ski og støvler, gjerne til de litt større barna. Str 38 og oppover.  

Takk til Madeleine Ivers for 3 år som FAU leder. Ny leder er valgt: Line 
Kristoffersen. Ny FAU-leder er Line Kristoffersen – kontaktinfo ligger på skolens 
hjemmeside. Vi oppfordrer alle som har Facebook til å like "Fau Tonsenhagen 
skole" for masse nyttig informasjon om skolen og området rundt på fritiden. I 
november arrangerer FAU bokbyttekveld med høytlesning av forfatter og salg av 
kaffe og kake. Invitasjon kommer.  

Hilsen Beate, Marianne, Kristine og Helene 


