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INFORMASJONSSKRIV OKTOBER 
 

Tonsenhagen skole          
Anna Rogstads vei 1, 0592 Oslo 

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

 
Høstferien ble litt våt og regnfull i år, men det er alltid godt med en liten ferie ved overgang til høstperioden. 

Oppstart etter ferien har gått fint, elevene følger alle rutinene vi har nå i Koronatid og alle virker blide og glade. 

Det gjør oss trygge på at vi får en fin læringsperiode fram til jul.  

Akkurat som ellers i samfunnet må vi på skolen revidere og tilpasse alle tradisjoner etter gjeldende 

smittevernsregler. Først i rekka av gode tradisjoner står vennedagen. Vanligvis er dette en dag der alle elever 

deles inn i grupper på tvers av trinn fra 1.-6.trinn. Elevene går rundt i skolebygget og har ulike aktiviteter som 

ledes av elevene på 7.trinn. Dette har nå elever og lærere på 7.trinn laget en god koronavariant på så det blir 

vennedag også i år, men i elevenes faste klasse. Vi gleder oss – vennedagen  blir sikkert en god og fin opplevelse.  
 

LEIRSKOLE 

Vi har i 5 år hatt avtale med Fagerhøi leirskole. Når vi nå skulle lage ny avtale er regelen at vi må avholde en 

tilbudskonkurranse. Vi fikk inn tre tilbud. FAU, tillitsvalgte og skolens ledelse har vært med og vurdert 

tilbudene og vi har valgt Hove  leirskole. Denne leirskolen ble valgt pga pris, kvalitet på opplegg, reisevei og 

mulighet for å velge 4 eller 5 dagers tur. Tonsenhagen skole har uteskole på 1.trinn hver uke, og i tillegg 

naturskole med egen naturskolelærer som tar elevene med på naturskole 2 ganger pr skoleår gjennom hele 

skoleløpet. Dette fører til at elevene får sin rett til ute- og naturaktivitet oppfylt med de 4 dagene leirskole 

som skolen tilbyr. Foresatte på hvert trinn kan velge om de vil samle inn penger til den 5.dagen som en gave til 

elevene på trinnet. Pengegaven som evt. samles inn ved dugnad eller sparing går til trinnet, ikke 

enkeltelever/klasser. Informasjon om leirskole og innsamlingsgave sendes ut til klassekontakter i løpet av 

oktober.  

GLEMMETØY 

Det er svært viktig at alle foresatte påser at barnas tøy navnes tydelig og godt. Helst bør det stå elevens navn 

og klasse. Da kan vi legge klær som er gjenglemt tilbake til riktig elev. Det blir veldig vanskelig dersom klærne 

ikke er navnet eller navnet med søskens navn. Klær vi finner uten navn vil vi spare på og jevnlig settes ut ved 

bommen til gjennomsyn. Vi gir beskjed via skolemelding om tid og sted for dette. Klær som da ikke hentes gis 

bort.  

E-POST TIL SKOLEN 

Bruk denne e-postadressen ved henvendelser til skolens ledelse eller rektor:  

postmottak@ude.oslo.kommune.no  Merk e-post med "Tonsenhagen skole" 

 

https://www.hoveleirsenter.no/leirskole/
mailto:postmottak@ude.oslo.kommune.no
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  KLASSELISTER 
Her ligger informasjon om hvordan 

man endrer innstilling i 

skolemeldingsappen for å få 

klasselister i Appen. Det er fortsatt 

en del som ikke har gjort den 

endringen som er påkrevd for å få 

klasselister. Disse listene er svært 

nyttige for dere foresatte når dere 

skal kontakte klassekameraters 

foresatte.  

TRAUMEINFORMERT SKOLE 
Ansatte på Tonsenhagen skole og AKS 

har blitt kurset i traumesensitivitet og 

hjernens utvikling. Med dette som 

bakteppe jobber vi med å møte 

elevene på best mulig måte.  

Hjernen vår tåler i utgangspunktet en 

relativt høy mengde stress. Stresset 

kan komme i form av f.eks mye og 

høye lyder, egne negative 

tanker, krangel i 

vennegjengen, utfordrende 

hjemmesituasjon eller andre 

utenforliggende hendelser.  

For noen av våre elever vil 

stresset påvirke såpass mye at de 

havner utenfor det vi kaller 

«læringsvinduet».  Da trenger de hjelp 

til å regulere seg.  

Målet er at vi skal lære å lese 

elevenes atferd slik at vi kan opptre 

regulerende ovenfor dem- på den 

måten vil eleven, klassen og læreren 

ha et godt utgangspunkt for god 

læring.  

 

 

 

 

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

  

 

 AKS 
 

GARDEROBENE 
Vi vet at det ikke er ideelt at dere ikke 

får kommet inn i garderobene ved 

henting på AKS, men sånn er nå for 

smittevernreglene må vi følge.  

 

Har dere mistet noe eller ønsker å få 

oversikt over hva som ligger på 

barnet sin plass kan dere sende en 

melding til basen og be de om å 

lete/sjekke. Når vi får beskjed på 

melding kan vi gjøre dette når vi ser at 

vi har tid. Dette er mye bedre for vår 

del enn å få forespørselen midt i AKS-

tiden hvor de ansatte som regel har 

mer enn nok med å være med barna 

deres og gjøre de oppgavene de har 

blitt satt til å gjøre.  

 

Husk å navne ALT av tøy med fornavn, 

og gjerne klasse.  

 

HØSTPERIODEN 
Aktivitene for høsten er nå i gang, si 

ifra til baseleder om dere ønsker å 

melde barnet deres på en aktivitet de 

selv ikke har meldt seg på.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 

KORONA 
 

Akkurat i skrivende stund er 

koronareglene for Oslo innstrammet 

betydelig. Det er forbudt å samle fler 

enn 10 personer i privat regi både ute 

og inne.  

Her ligger Oslos 

Koronaretningslinjer.  

 

Dette fører til at 

klassesammenkomster og bursdager 

må innrettes etter retningslinjene, vi 

er fortsatt i en pandemi.  

 

Vi ber foresatte tenke klokt rundt 

inkludering og bursdager. Det kan 

føre til triste barn dersom noen ikke 

blir invitert i bursdager, derfor er det 

fint om dere finner løsninger for sikre 

gode opplevelser for alle rundt 

bursdager.  

 

Fint hvis klassekontaktene kan ta tak 

i dette og lage en god rutine for 

klassen sin.  

Og følg med på nettstedet til Oslo 

kommune, det kan jo hende at 

endring skjer og at forbudet 

oppheves.  

 

Halloween er også et arrangement 

som mange elever gleder seg til. Vi 

på skolen ber om at dere sjekker 

Folkehelsesinstituttets råd og Oslos 

Koronaretningslinjer og forholder 

dere til disse. Akkurat nå er det klare 

anbefalinger fra myndighetene i Oslo 

at Halloweenfeiringen ikke 

gjennomføres.  

 
 

 

 

https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/klasselister-i-skolemelding-og-skoleplattform-oslo/
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/#gref
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/#gref
https://www.fhi.no/nyheter/halloween-rad/

