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INFORMASJONSSKRIV DESEMBER 2020 
 

Tonsenhagen skole          
Anna Rogstads vei 1, 0592 Oslo 

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

 
Denne høsten har gått fort! Nå er det allerede desember. Og fortsatt er vi på gult nivå. 

 

Vi har hatt en aktiv og lærerik høst også i år. Gode læringsaktiviteter på skolen, men også mange uteskoledager 

og turer i skogen. Denne høsten har vært preget av Koronatiltak. Vi har likevel klart å gjennomføre gode 

undervisningstimer, og også flere fellesskapsopplevelser for skolen som helhet. Takket være det digitale har vi 

gjennomført en vennedag og to sangsamlinger denne høsten. Det er viktig med gode felles opplevelser når vi må 

holde avstand.  

Vi har et aktivt elevråd som har mange gode og viktige innspill. Nå sist har elevrådet tatt initiativ til at alle 

klassene skal lage en liten videofilm som en del av skolens felles julekalender.  

Elevundersøkelsen på 5.-7.tr og trivselsundersøkelsen på 1.-4. trinn sluttføres i disse dager. Disse 

undersøkelsene skal gjenomgås både i personalet, i FAU og i elevråd. Sammen skal vi finne ut hvordan disse 

undersøkelsene skal følges opp.  
 

JULETRADISJONER I KORONATID  

Selv om det er Koronatid ønsker vi å gi elevene litt god julestemning, men noen aktiviteter må helt eller delvis 

endres eller fjernes. Skolegudstjeneste/desembersamling er avlyst i år fordi dette er aktiviteter på tvers av trinn 

og kohorter.  

Årets Luciadag markeres for alle elevene ved at 3.trinn synger ved oppstart av skoledagen fredag 11.12.  

Andre juleaktiviteter vi prøver å få til i år er juleverksted og juletur i skogen med fakler og kos. I år arrangeres 

dette klassevis eller for to og to klasser (samarbeidende kohorter).   

Den siste uka før juleferien blir slik:  

Mandag 14.12., tirsdag 15.12. og onsdag 16.12. er vanlige skoledager med vanlige skoletider.  

Torsdag 17.12. og fredag 18.12. har vi kortere skoledager. Disse dagene slutter elevene kl. 1200. AKS har åpent. 

Elever som går på AKS går dit når skoledagen er slutt.  

NB – dette kan endres hvis myndighetene bestemmer at skolen skal på rødt nivå eller på hjemmeskole.  
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JULELES 

Vi har en tradisjon med en lesekonkuranse for å motivere for lesing i juleferien. Invitasjon til "Aksjon juleles" 

sendes hjem til foresatte. De som leser 3 bøker eller flere og leverer skjemaet innen 12.januar er med på 

trekning av premier. 

LÆRINGSARBEID  

På Tonsenhagen skole bruker vi 

varierte og ulike læringsareaner for å 

sikre god læring. Vi har nærhet til 

skogen og mange ansatte som er glad 

i, og har kompetanse i naturfag og 

friluftsliv. Dette utnyttes til fulle.  

 

Skolens satsing på læringsbrett har 

gitt mulighet til nye læringsformer. 

En kort runde med en smakebit av 

digital praksis på de ulike trinn: På 

6.trinn har de laget nyhetsvideo på 

engelsk. 7.trinn jobber med koding. 

5.trinn har brukt Minecraft i KRLE 

timer. 4.trinn har laget 

forklaringsvideoer. 2. og 3.trinn har 

dagens tall i BookCreator. 1.trinn 

jobber med bokstavjakt med 

læringsbrett.  

 

Vi leser fortsatt i bøker og skolens 

bibliotek er mye i bruk, nå med egne 

Koronaregler, men leseinteressen er 

fortsatt på topp. Vi ser på 

læringsbrett som et læringsverktøy 

som kan gi oss mulighet til å gi 

elevene variert og god undervisning 

tilpasset ulike mestringsnivå.  

 

God jul til elever og foresatte. Takk for 

godt samarbeid I en krevende tid.  

Hilsen Beate, Kristine, Lene, Fredrik og Helene  

 

 

AKS 

HØSTEN 2020 
Vi ser nå tilbake på en annerledes, 

men fin høst på AKS. Vi er spesielt 

stolte av å ha fått gjennomført 

gode idrettsaktiviteter i 

samarbeid med Årvoll IL og 

Nordisc, og vi gleder oss til å se 

teaterforestillingen til 3.trinn 

denne uka. AKS sin alternative 

juleavslutning, Lysfesten, ble en 

suksess. Lysfestdansen var en 

stor happening for elevene våre, 

og fredagen ble en flott festdag.  

 

Vi jobber nå med å planlegge en 

innholdsrik vinter på AKS, 

informasjon om dette vil sendes ut 

i starten av januar.  

 

JULEFERIE 
Program for juleferien sendes ut i 

løpet av denne uken. Alle de som 

har meldt på barna sine til 

juleferien skal ha mottatt en 

bekreftelse fra AKS. Har du ikke 

mottatt en bekreftelse på din 

påmelding ber vi deg om å ta 

kontakt med baseleder.  

 

 

  

 

KORONA 
 

Her ligger Oslos 

Koronaretningslinjer.  

Vi har hatt flere karanteneperioder 

denne høsten. Dette er pga at 

Smittevernteamet i bydel Bjerke har 

pålagt elever/ansatte/klasser/trinn 

karantene. Så langt har ikke smitten 

skjedd på skolen.  

Vi har godt renhold og dyktige 

renholdere som gjennomfører ekstra 

renhold i henhold til Koronarutinen. 

Vi har gode rutiner for å sikre elevene 

avstand mellom kohorter/klasser 

både ute og inne. Vi har i løpet av 

høsten lagt om slik at 1.-4.trinn og 5.-

7.trinn har storefri på ulike tider slik 

at alle opplever å få et stort og fint 

område å være på, der det er lett å 

holde avstand. 

 

Så langt i høst har et trinn vært en 

kohort på AKS. Dette fordi det var 

viktig å kunne gi gode aktiviteter til 

barna. Nå legger vi om slik at en 

kohort på AKS er to klasser – 

samarbeidede kohorter. Da vil vi 

kunne slippe å ta ut hele trinn ved et 

smitteutbrudd. 4.trinn blir 

klassekohorter også på AKS. Denne 

endringen starter mandag 7.12.  
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