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Vinterferien er over og vi er godt i gang med vårmånedene. Og plutselig ble det litt 

vinter. Lærerne har utnytta vinterføret og lagt om på kort varsel slik at elevene de 

siste dagene har både skigåing og aketurer.  

Vi har en god arbeidsperiode nå fram til sommeren og har allerede begynt å 

planlegge sommeravslutningen i siste skoleuke.  

Det skjer stadig mye spennende læringsarbeide på Tonsenhagen skole. Akkurat nå 

kan dere som er innom skolen i ulike ærend stikke bortom biblioteket, der henger 

3.trinns flotte Prøysenutstilling. 6.trinn har deltatt i Miljøagentenes Kokkekamp 

og var med blant 7 finalister. Les mer på hjemmesiden.  

Vi har endelig fått ferdig musikkrommet, og det ble så fint. Tusen takk til 

Musikkteaterets entusiastiske ledere som klarte å få på plass de økonomiske 

midlene vi måtte ha og som hadde tålmodighet til å følge prosjektet helt fram. Vi 

har nettopp tatt rommet i bruk til musikkundervisning og til konserter med den 

kulturelle skolesekken. 6.trinn var de første til å få bruke musikkrommet. Bilder 

ligger på skolens hjemmeside.  

Musikkrommet skal hete Tonsenhagen Kulturscene. Offisiell åpning er satt til 

9.mars og gjester har fått invitasjon. Vi legger bilder fra arrangementet på 

skolens hjemmeside.  

Tonsenhagen skole jobber for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø. Planen for 

dette arbeidet ligger på skolens hjemmeside under Rett til et godt og trygt 

skolemiljø. Akkurat nå har vi erfaringsdeling og kurs med skolens og 

aktivitetsskolens personale rundt metodikken i det som er grunnlaget for 

elevmegling, nemlig Trygg Læring.  

Trygg Læring for skolen er et systemtiltak som omfatter elever, lærere og 

skoleledelse, og skjer gjennom undervisning, trygghetsskapende aktiviteter og 

konflikthåndtering. Det innebærer et kontinuerlig arbeid med å styrke elevenes og 

de voksnes sosiale kompetanse. Trygg Læring har verktøy som stimulerer 

utvikling av empati, samarbeidsferdigheter, evne til selvhevdelse, selvkontroll og 

ansvarlighet. Dette er i tråd med Fagfornyelsens overordna del. Systemtiltaket er 

også forankret i Opplæringsloven §9a, der det står at «Skolen er forpliktet til 

aktivt og systematisk å sikre og ivareta et godt skole- og arbeidsmiljø for 

elevene». 

Skolens læreplan og overordnet del av læreplanverket har gjennomgått en stor 

fornyelse. Fornyelsen er begrunnet i at skolens innhold må endres for å sikre at 

elevene lærer mer og lærer bedre. Fagfornyelsen er den største endringen i 

skolen siden Kunnskapsløftet i 2006. Målet er å ruste elevene best mulig for 

fremtiden.   

Informasjon fra  

Tonsenhagen skole 

Mars 2020 

Natur og kultur for læring 

 

 

https://tonsenhagen.osloskolen.no/nyhetsarkiv/klimakokkene-pa-tonsenhagen/
https://tonsenhagen.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-godt-skolemiljo/
https://tonsenhagen.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-godt-skolemiljo/
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Sommerskole 

 

Ny overordnet del skal erstatte nåværende generell del av læreplanverket. 

Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæring skal bygge 

på. 

Alle fagplanene er fornyet. Det skal blant annet legges vekt på dybdelæring og 

sammenhenger mellom fagene. Det er også bestemt at skolen skal legge opp til 

tre tverrfaglige temaer: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og 

folkehelse og livsmestring 

På Tonsenhagen skole jobber personalet nå med å sette oss inn i den reviderte 

plane. Etter hvert skal vi utforme årsplaner og hvordan vi skal legge opp arbeidet 

med tverrfaglige temaer. Målet at elevene skal lære for å bli skapende, 

utforskende og kreative.  

Skolens planer og aktiviteter for å bidra til at elevene får en god helse – ligger 

vedlagt og ligger på skolens hjemmeside. Viktig for foresatte å lese denne da det 

står om kosthold, mat på turer og aktivitetsdager, men også om spisetiden på 

skolen. I høst har vi prøvd oss litt fram og landet på en ordning der elever på 

småskolen 1.-4. trinn kan se på skjerm 1 gang pr uke, 5.-7.tr – 1-2 ganger pr uke 

eller ti minutter f eks supernytt hver dag. Variasjoner forekommer etter klassens 

behov, men hovedfokuset består: spisetiden skal være sosial.  

Tonsenhagen skole følger råd fra Folkehelseinstituttet og fra 

Utdanningsadministrasjonen. Akkurat nå er rådene at det er viktig med god 

rengjøring og god håndhygiene. Derfor har vi forbedret renholdet og minner stadig 

barna på god håndhygiene.  

Det er også viktig å snakke med barn og elever om koronavirussykdom for å unngå 

frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen. Vi snakker med barna på skolen 

og har i tillegg brukt opplegg fra Salaby og NRK super. Minn gjerne barn om at de 

fleste som settes i karantene ikke er syke, men de er i karantene slik at man kan 

bli helt sikker. Vi vurderer fortløpende situasjonen og gir info ved behov.  

Vi har revidert reglene våre for læringsbrett. De ligger nå vedlagt.  

Skader på læringsbrettet skal meldes til kontaktlærer som gir foresatte et skjema 

som skal fylles ut før erstatningsansvar vurderes og regning sendes ut.  

Nå er det tid for å søke sommerskole. Påmeldingen er åpen fra 11.- 17.mars. 

Informasjon om kurstilbud og påmeldingsinfo står i brosjyren som sendes hjem til 

alle elevene i ranselpost denne uka. Sommerskolen er et svært godt tilbud både 

faglig og sosialt. Vi håper mange elever fra Tonsenhagen melder seg på til årets 

sommerskole. 

 

       Hilsen fra Kristine, Fredrik, Lene, Beate og Helene 

https://tonsenhagen.osloskolen.no/contentassets/1f4d208024c64871a1868f588d510864/folkehelseprosjektet_rev-des-2019.pdf
https://www.fhi.no/

