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INFORMASJONSSKRIV APRIL 2021
 

Tonsenhagen skole 
Anna Rogstads vei 1, 0592 Oslo 

tonsenhagen.osloskolen.no Tlf.: 23 20 71 50 

 

Til alle foresatte på Tonsenhagen skole, 

Da er hele elevflokken igjen samlet på Tonsenhagen skole der de hører til. Vi er glade for at vi på mandag 19.4. 
kunne ønske elever og ansatte på 5.-7.trinn tilbake til fra hjemmeskole/digital skole. Tirsdag 27.4 er det 
pressekonferanse i Oslo. Vi sender ut informasjon om eventuelle videreføringer eller endringer når det er klart. 

Minner om at elevene ikke må komme for tidlig til skolen, og heller ikke for sent selvfølgelig. Dette er for å unngå 
trengsel I skolegården, og derfor har vi også stengt skolens lekeapparater før skoletid.  

 
 

VÅR OG RUSKEN 
Vi er kommet til april og det er jo en variabel måned – fra snø til stekende sol. Det er uansett blitt vår. 
Skolegården har fått en delvis feiing. Det meste av grusen er fjernet og vi skal snart ha Ruskenaksjon. I 
år arrangerer vi en Skolerusken som tar for seg skolegården og nærområende. I tillegg har vi satt i gang 
med noe vi kaller for Skogrusken. Siden vi bruker Lillomarka så mye, må vi også lære elevene å ta godt 
vare på den. Derfor har vi laget et opplegg der kohorter på tur rusker i skogen. Som en premie for dette 
stiller Kiwi opp med is til alle barna (allergivennlig og nøttefri). Takk til Kiwi som bidrar til nærmiljøet på 
denne måten, og en stor takk til ivrige og klimabevisste barn som tar oppgaven på største alvor!  

17.MAI 
17.mai nærmer seg. FAU og skolen samarbeider for å lage en forenklet 17.maifeiring for elevene i 
skolens lokaler i skole/AKStid 10.-12.mai. Vi planlegger aktiviteter i samarbeid med klassekontakter og 
FAU og dere vil få mer informasjon om opplegget når det nærmer seg.   

SKOLEHAGEPROSJEKT 
Tonsenhagen skole har i samarbeid med fem ivrige og interesserte foresatte, og to like ivrige og 
interesserte ansatte, startet et skolehageprosjekt. Vi har så langt hatt flere møter og planlegger for 
plantekasser på ulike steder på skolens område. Dette skal selvfølgelig involvere elever både i skole- 
og AKStid. Prosjektet er planlagt startet i liten skala, så får vi se hva vi får til i dette vanskelige Koronaåret. 
Hvis noen har frø eller hageredskaper de ikke bruker, tar skolehagegruppa gjerne imot. Lever på 
skolens kontor eller send med elevene.  
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GJENGLEMT TØY 
Ved overgang til ny årstid blir det ofte liggende igjen mye klær. Vi har en AKS-ansatt som hver fredag 
har gått igjennom glemmetøy fra 1.-4.trinn. Det som har hatt navn på er lagt i elevens hylle. Resten har 
blitt brettet fint og lagt utenfor AKSrommet, og melding om dette har blitt sendt til foresatte. Ennå er 
mye ikke hentet og nå er det vår og mange glemmer da både boblebukse og ullgensere. Vi fortsetter 
med å sortere slik at navnet tøy legges på elevens plass, mens resten settes ut for siste gang i løpet av 
uke 17 – deretter er det Fretex som overtar dette.   

SOLIDARITETSDAGER 
Våre tradisjonsrike solidaritetsdager gjøres i år om til kohortvise 
løp der foresatte inviteres til å sponse barna. Inntekten går som 
alltid til SOS barnebyer, og det faglige opplegget følges også i 
år. SOS barnebyer plukker ut en landsby vi skal samle inn 
penger til og barna får lære om landet og landsbyen. Dette gir 
elevene mulighet til å bidra til skolegang og et bedre liv for 
nesten jevngamle barn i et annet land, samtidig som de lærer 
både geografi og solidaritet. 

FOLK PÅ SKOLENS TAK 
Når våren kommer hender det at vi har uønsket besøk på 
skolens tak utenfor skolens åpningstider. Fint hvis naboer tar seg 
en kveldstur rundt skolen og passer litt på. Dersom det 
oppdages at det er folk på taket: ring politiets observasjons-
telefon 02800 og gi beskjed.   

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen Lene, Jan Fredrik, Kristine, Helene og Beate 

 

 

AKS 
 
AKS har for tiden rolige dager på rødt 
nivå. Vi har mange kreative ansatte 
som finner på mye gøy med barna i 
AKS-tiden, men vi må innrømme at vi 
savner å være på gult nivå. Våre 
gode aktiviteter er det som gjør vår 
AKS bra, og det er trist og ikke få 
tilbudt barna disse i AKS-hverdagen vi 
har nå.  
 
Fredag 14.mai er skolen stengt  
(dagen etter Kristi Himmelfarts dag). 
Vi avventer mer informasjon om 
smittevernnivå neste uke før vi sender 
ut en påmelding, og vi gjør dere 
derfor nå oppmerksomme på at 
denne påmeldingsfristen vil være 
veldig kort.  
 
  


