
   

  Side 1 av 2 

   
 

 

INFORMASJONSSKRIV JUNI 2021 
 

Tonsenhagen skole 
Anna Rogstads vei 1, 0592 Oslo 

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

 

Til alle foresatte på Tonsenhagen skole, 

Skoleåret er snart over og det nærmer seg igjen en sommerferie. Vi legger bak oss et underlig år med 

store variasjoner i organisering av skolen. Vi har vært i klassekohorter og gruppekohorter. Vi har hatt 

elever, klasser og ansatte i karantene. Noen flere ganger. Men nå er dette rare skoleåret snart ferdig 

og vi har begynt å venne oss til at gult nivå nesten er helt vanlig skole.  

 

Vi har jo også klart å holde skolen i gang og har gjennomført en variert og god undervisning på til dels 

nye måter. Vi har brukt skogen masse og vi har lært mye om digitale plattformer og digitale 

arbeidsformer. Selv om vi nå håper på en snarlig slutt på koronatid og syns det har vært skikkelig slitsomt 

til tider, har vi erfart en del gode ting som vi vil videreføre også til høsten.   
 
 

SOMMERAVSLUTNINGER OG SMITTEVERN  

Vi har mange smitteverntiltak å forholde oss til fortsatt. Tross relativt lave smittetall og stadig høyere tall 

på vaksinerte er det fortsatt strenger regler å forholde seg til og dette legger noen bånd på hva vi kan 

gjøre av tradisjoner på skolen.   

- Vi kan ikke arrangere felles sommeravslutning for hele skolen på idrettsplassen.  

- Vi kan ikke avholde avslutninger for klassene med foreldre verken ute eller inne.  

Dagens smittevernsregler har blitt videreført til 18.juni, dere kan lese mer her om Oslo kommunes 

smittevernregler for skoleavslutninger.  

Vi planlegger for en fin avslutningsuke på skoleåret for alle elevene med hyggelige aktiviteter gjennom 

uka. Det vil bli sommeravslutninger for elevene i alle klasser siste skoledag.  

Elevene på 7.trinn lager en også avslutning for elevene på 1.-6.trinn. Denne avholdes på idrettsplassen 

i løpet av siste skoleuke. Da må elevene møte trinnvis i klassekohorter som holder to meters avstand 

mellom seg. 7. trinn lager i tillegg en natursti som de øvrige elevene får delta på. Dette blir både 

morsomt, lærerikt og fint.  

Det kan også bli andre felles aktiviteter i skoletid, men dette er ikke helt avklart enda. 

 

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/barnehager-og-skoler/retningslinjer-for-skoleavslutninger-2021/
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SISTE SKOLEUKE FØR SOMMERFERIEN 

Siste skoleuke blir slik: 

Mandag, tirsdag og onsdag er vanlige dager med vanlige skoletider.  

Torsdag og fredag starter alle kl.08.30 og slutter kl.12.00. AKS overtar elevene på 1.-4.trinn som skal på 

AKS, i klasserommene kl.12.00.  

Vi minner om innlevering av skolebøker, biblioteksbøker og skoleiPad/læringsbrett. Info om dette 

kommer fra kontaktlærere. Glemmetøy settes ut en ettermiddag og AKS sender ut skolemelding til 

foresatte slik at det kan hentes.  

SKOLEHAGEPROSJEKTET 

Det spirer i plantekassene! Tusen takk til foreldrene i skolehage-

gruppa og til alle foresatte som har bidratt med frø. Vi fikk 

dessverre avslag på Grønne midler fra bydelen, men har 

allikevel klart å få tak i plantekasser (takk til Reidun på 

kontoret). Vi har til tross for avslag om Grønne midler tatt oss råd 

til å kjøpe inn jord. På dugnad fikk foreldrene satt opp kasser, 

spadd jord og deretter har AKS sådd og plantet. Nå må det 

aktiv vanning til for at dette skal bli noe av og skolehage-

gruppa har laget en rulleringsordning for å sikre at plantene får 

vann jevnlig. Dette blir bra!  

NESTE SKOLEÅR 

Høsten 2021 blir det nesten helt fullt på 1.trinn. Vi har 78 elever 

på lista så langt, og har plass til 84 på trinnet.  

Vi har ansatt 4 nye lærere for som vanlig er det noen som 

slutter, skal studere eller flytte. Vi har vært svært heldige og fått 

ansatt erfarne og kvalifiserte folk. Alle nye kontaktlærere vil 

treffe klassen sin før sommerferien. Det er godt for elevene å fp 

hilse på nye lærere før ferien. 

Alle overganger kan for en del elever oppleves som vanskelige. 

Vi legger derfor opp til at vi ved oppstart i august jobber ekstra 

mye med klassemiljø på alle trinn.  

Vi takker for et svært godt samarbeid i et vanskelig skoleår og håper alle får en god ferie. 

 

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

 

AKS 
 

AKS holder åpent til og med onsdag 

30.juni. Frist for påmelding til AKS 

sommeråpent har gått ut, og vi jobber 

nå med å organisere en hyggelig og 

innholdsrik ferie for de elevene som er 

påmeldt. Informasjon sendes ut så fort 

dette er klart. 

 

Både sommeråpent i juni og august 

planlegges på gult nivå. Vi vet per nå 

ingenting om hvilket smittevernsnivå 

som vil gjelde i sommerferien, men vi 

er nødt til å planlegge. Vi planlegger 

derfor for gult. Det vil si at om det i 

løpet av ferien åpnes opp for skole-

start på grønt nivå så vil AKS sommer-

åpent fortsatt gjennomføres på gult 

nivå.  

 

Vi ønsker å takke årets 4.trinnsforeldre 

for fire fine år med godt samarbeid. Vi 

kommer til å savne å ha barna deres 

hos oss. Ønsker dere alt godt videre i 

skoleløpet!  
 


