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INFORMASJONSSKRIV FEBRUAR 2021 
 

Tonsenhagen skole          
Anna Rogstads vei 1, 0592 Oslo 

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

 

Oppstart av et nytt år har vært mangfoldig . Først på gult nivå i tre uker, deretter plutselig på rødt nivå.  Og nå 

gult igjen 3.februar. Her går det fort i Koronasvingene.  Vi er imponert over hvor raskt både lærere og elever har 

vært klare for overgangene, og synes oppstarten på de ulike nivåene har gått fint. En takk til dere foresatte som 

også viser fleksibilitet, velvilje og godt humør i koronatid - vi vet det er mange omstillinger å ta hensyn til også 

på hjemmebane. Med godt samarbeid klarer vi det meste!  

 

Vi driver skole for barna uansett hva FHIs trafikklys viser. Vi forsøker også å holde på de mange gode tradisjonene 

vi har på skolen om vi er på rødt, gult eller grønt nivå. Fra oppstarten av skoleåret har vi avholdt flere digitale 

sangsamlinger, og i januar var det med 5.trinn som arrangør. Takk til elever og ansatte på 5.trinn som ga oss 

“Sommerfugl i vinterland”, “Her kommer vinteren”, nyttårsforsetter og ønsker om et godt nytt år på mange 

språk. Fredag 22.1. feiret 1.trinn at de har gått sine første 100 dager på skolen. En viktig dag som ble feiret med 

popcorn og saft, dans og lek.  

 

Vi har flott skiføre og benytter muligheten til skiturer og skigym. Vi har også fått økt utstyrslageret vårt med et 

solid tilskudd fra Haraldrud gjenbruksstasjon. Takk til FAU som satte oss i kontakt med Laila på 

gjenbruksstasjonen. Nå mangler vi skisko i størrelser fra 38-43. Noen som har? Gi oss beskjed! 

Mange barn har mye å bære på når de kommer til skolen. Det er fint hvis foresatte binder sammen ski og staver, 

da blir det litt lettere. Noen har også fått til en slags bærestropp som gjør at barna kan bære ski og staver i en 

stropp over nakken. Fint hvis dere kan dele gode tips.  

 

Vi må være Oslos heldigste skole med tilgang til to skøytebaner – USBL og Tonsenhagen Naturis.  Vi har stadig 

fornøyde elever som skal på skitur eller gå på skøyter. I perioder med nedstenging og avlyste fritidstilbud er det 

godt å kunne tilby  skoledager med fysisk aktivitet og lek i tillegg til faglig og sosial læring.  

 

Skolen har gått til innkjøp av bålpanne til bruk blant annet i amfiet i skolegården. I kombinasjon med stormkjøkken 

har også mat og helse gått sin gang på 6.trinn selv om mat og helserommet vårt i disse dager får en svært 

nødvendig oppgradering. Rommet blir totalrenovert og vil etter planen stå ferdig til vinterferien. Vi gleder oss! 
 

TRIVSELSUNDERSØKELSE OG ELEVUNDERSØKELSE 

Vi har nettopp fått resultatene fra trivselsundersøkelsen på 1.-4.trinn og elevundersøkelsen på 5.-7.trinn. Disse 

viser svært høy grad av trivsel og at elevene opplever å få støtte og hjelp av lærer. Nå skal resultatene ut til 
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lærerteamene som skal analysere eget resultat for deretter å sette inn tiltak for å beholde de gode resultatene 

eller sette inn nye tiltak der det trengs. Resultatene vil også bli delt med FAU og Skolemiljøutvalget (SMU). 

DYKTIGE ANSATTE 

Vi er svært stolte over Tonsenhagens lærere, skoleassistenter og AKS ansatte. Disse folka står på hver dag for 

at barna på Tonsenhagen skal ha gode skoledager og gode AKS dager. Vi ser at de spesielt i Koronatid, har 

elevens beste i fokus og lager trygge dager med gode, spennende og varierte opplegg til læring både i AKS tid 

og i skoletid.  Skolen har fokus på å sikre elevene best mulig opplæring med muligheter for tilpasninger for barns 

ulikhet, men også med mulighet for kreativitet, humor og glede.  Dette jobber vi stadig med å videreutvikle, og vi 

opplever at vi er på god vei til tross for Koronatid.  

FORELDREMØTER OG UTVIKLINGSSAMTALER VÅR 2021 

 Foreldremøter eller andre arrangement i regi av skole, regnes som offentlige arrangementer og er dermed 

forbudt i Oslo nå. Vi planlegger derfor at alle foreldremøter denne våren blir digitale. Klassekontakter og 

kontaktlærere må samarbeide for å tilrettelegge for at disse møtene skal bli bra.   

Utviklingssamtalene kan imidlertid avholdes fysisk dersom vi sikrer god avstand. Ved behov kan også disse 

møtene avholdes digitalt.  

Hilsen Beate, Kristine, Lene, Fredrik og Helene 

 

AKS 
Vi er fornøyde med å være tilbake på gult nivå, og vi er 

stolte av at vi klarte å sette i gang med alle aktivitetene 

våre allerede onsdag forrige uke. Vi startet også opp 

med matservering igjen. Minner om at det serveres 

frukt på mandager, onsdager og torsdager og at barna 

trenger to matpakker disse dagene. På tirsdager 

serverer vi knekkebrød med pålegg og på fredager 

serverer vi varmmat. Barna er glade for at de endelig 

kan få mat på AKS, og gryter og former skrapes for mat 

på fredagene. Enn så lenge prøver vi oss fram med ulike 

retter, men vi vil etter hvert få en fast meny på plass.  

VINTERFERIEN PÅ AKS 
Om en uke er det vinterferie. Påmelding til ferien er 

ferdig og vi jobber nå med å lage et flott opplegg for 

barna som skal benytte seg av AKS sitt ferietilbud 

denne uka. Program og informasjon om ferien blir sendt 

ut i løpet av neste uke. Åpningstid vil være fra kl.07.30-

17.00 som vanlig, gitt at vi fortsatt er på gult nivå når 

vinterferien starter…  

 

KORONA 
Her ligger Oslos Koronaretningslinjer.  

Det er myndighetene som tar avgjørelsen om hvilket 

trafikklysnivå skolene skal legges på. Skolen har 

utarbeidet planer for alle nivå. Disse planene gjelder 

grupper/kohorter, uteområder, rombruk. Mer om dette 

ligger på skolens hjemmeside.  

Allikevel er det en god del planlegging som må 

gjennomføres når endringen skjer: Rigging av klasserom, 

flytting av pulter etc. Og ikke minst lærernes 

pedagogiske planer for opplæringen. Det tar tid ved hver 

endring å lage gode opplegg som sikrer elevene trygghet 

og læring. Ved endringer sender skolen alltid beskjed til 

alle foresatte via skolemelding. Informasjon legges også 

på skolens hjemmeside.  

Kohorter kan kun endres i løpet av en helg. Dette er fordi 

smittesporing går 48 timer tilbake. Det betyr at ved 

smitte oppdaget mandag, smittespores det tilbake til 

lørdagen.Kohortene har egne friminuttsområder på rødt, 

gult og grønt nivå. Det betyr at kohortene holdes adskilt 

også i friminuttene. På tur kan to kohorter samarbeide.  

 

  

 

 

 

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/#gref
https://tonsenhagen.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/korona/lek-med-andre-barn/

