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INFORMASJONSSKRIV AUGUST 2021
 

Tonsenhagen skole 
Anna Rogstads vei 1, 0592 Oslo 

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

 

Skoleåret 2021-2022 startet i strålende solskinn, med blide og glade elever. Vi har i år tatt imot 
75 flotte skolestartere. De ble mottatt med sang fra fadderklassene, tale fra 
rektor og så fikk de gå inn i sin første skoledag på ny rød løper. Stor stas!  
 

Det var også svært hyggelig å ta imot alle elevene på 2.-7.trinn etter en lang sommerferie.  
Vi er utrolig stolte av de flotte elevene vi har på vår skole. Det er tydelig at mange har savna 
skolen, lærere og venner, for en del elever kommer svært tidlig om morgenen. Vi minner om 
at vi ikke har inspeksjonsvakter i skolegården før kl 0820. Vi ber derfor om at foresatte ikke 
sender barna av gårde til skolen for tidlig.   
 
 
 

KORONA 
Som dere nå alle er kjent med har vi startet på grønt nivå. Myndighetene forsøker å holde 
skolene åpne og vil unngå å sette hele klasser i karantene. Informasjon fra Helseetaten:    

• Oslo kommune innfører nå test som erstatning for karantene fra og med mandag 16. 

august for barn og ungdom under 18 år.   
• Skulle en elev få positiv covid-19 test, vil nå nærkontakter kunne testes, heller enn å 

være i karantene. Med negativ test kan elever være på skolen som normalt.  Dersom 

test ikke gjennomføres opprettholdes karantene.   
• Alle tester gjennomføres med hurtigtest. Ved positiv hurtigtest tas en ekstra prøve som 

analyseres med PCR.   
• Smittekarantene for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære 

kontakter opprettholdes, og man kan heller ikke testes ut av karantene etter 

utenlandsreiser.  
 

Testing av nærkontakter gjennomføres etter vurdering av lokalt smittevernteam i samarbeid 
med skolen eller barnehagen. Mer info ligger på hjemmesiden under “Nytt fra Osloskolen” 
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KLASSELISTE I SKOLEMELDING/PORTALEN  
Foresatte og kontaktlærer har tilgang til klasselisten for sin klasse i Skolemeldingsappen. 
Foresatte oppfordres til å laste ned Skolemeldingsappen og å skru på visning av 
kontaktinformasjon. Hver enkelt foresatt krysser av for den informasjonen de ønsker skal deles 
med de andre foresatte i klassen (eleven og foresattes navn, foresattes e-post, foresattes 
telefonnummer og foresattes adresse).  
Listen blir kun synlig for andre foresatte i klassen og for klassens kontaktlærer. Klasselistene er 
nyttige for samarbeid mellom foresatte. Mer informasjon om Skolemelding, også på 
engelsk, finner du under “For foresatte og elever”, deretter “Hjem-skole samarbeid” på 
hjemmesiden.  

TRAFIKK OG PARKERING 
Vi minner om at parkeringsplassen kun er for skolens 
ansatte. Dette gjelder både ved levering etter kl 0800  
og ved henting før kl 1530. Det er ofte mange biler på 
parkeringsplassen ved arbeidsdagens slutt, og dette 
skaper både frustrasjon og farlige situasjoner. Det er også 
Stopp Forbudt-skilt i Anna Rogstads vei – disse må 
overholdes da farlige situasjoner oppstår.   
 

Elevenes trygghet er alles ansvar: 
GÅ ELLER SYKLE TIL SKOLEN. 

 

FORHÅNDSVARSEL SÆRSKILT 

NORSKOPPLÆRING  
Det er viktig at alle leser informasjon om rett til særskilt 
språkopplæring.  Særskilt norskopplæring 
tilbys bare elever som har svake ferdigheter i norsk og 
ikke kan følge undervisningen på norsk. Les spesielt nøye 
det som står med rød skrift.   

 

Med vennlig hilsen  

Kristine, Jan Fredrik, Lene, Helene og Beate 

 

AKS 
 

AKS SOMMERÅPENT 
Oppstart av nytt AKS-år startet 
allerede mandag 2.august. Vi har 
lagt en vellykket og innholdsrik 
sommeråpent bak oss, og den 
vanlige skole/AKS-hverdagen er 
nå i gang. Det er mye informasjon 
ifm oppstart av nytt skoleår, og 
det er viktig at alle leser 
informasjonen fra AKS godt. Ta 
kontakt med baseleder om det er 
noe dere lurer på.  
 
FRAM TIL HØSTFERIEN 
Alle baser har nye barn i år som 
tidligere år. 1.klassingene er helt 
nye på skolen, 2. og 3.klassingene 
har fått nye baser og 
4.klassingene har plutselig blitt 
størst på AKS. Fram til høstferien 
har vi derfor fokus på at barna 
skal bli kjent med nye rutiner, nye 
voksne og nye aktiviteter. 
Påmeldingsaktiviteter vil starte 
etter høstferien.  
 


