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INFORMASJONSSKRIV OKTOBER 2021
 

Tonsenhagen skole 
Anna Rogstads vei 1, 0592 Oslo 

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

 

Etter Koronatid og på grønt nivå er vi i full gang med å gjeninnføre alle gode tradisjoner vi 
har på Tonsenhagen skole. En av disse tradisjonene er Vennedagen.  Dette er et 
arrangement som elever og ansatte på 7.trinn planlegger og gjennomfører. Elevene på 
trinnet lager opplegg og leder aktiviteter for elevgrupper satt sammen fra 2.-6.trinn. Fokus for 
dagen er å skape nye vennskap og bli litt kjent på tvers av alder.   
 
Elevene fra 7.trinn gjennomførte årets vennedag med stil. De hadde nøye planlagt gode 
aktiviteter som de ledet med tydelighet og glede. Dagen ble avsluttet med felles vennedans 
i skolegården. 
 
 

HALLOWEEN 
Skolen har gjennom flere år nå lånt ut lokaler til foresatte som arrangerer Halloween fest på 6. og 
7.trinn. Nytt av året er at også de eldste barna på AKS, 4.trinn, skal ha Halloweenfest i regi av 
foresatte.   
 

Det er anledning for foresatte på alle trinn å låne skolens lokaler for en trinnfest pr skoleår. Både skole 
og foresatte jobber for å sikre alle barna på skolen en god opplevelse av vennskap og inkludering. Vi 
minner derfor på at det er fint om foresatte samarbeider og lager avtaler for deltagelse på felles 
arrangement på dager som Halloween. Vi på Tonsenhagen ønsker jo at alle barna skal oppleve at 
de er en del av de store fellesskapet. Derfor er det fint og nødvendig at dere foresatte snakker 
sammen for å sikre at dette blir virkelighet.   

KORONA 
Det er nye rutiner for skolens oppfølging av smitte. Den smittede elev og dens foresatte skal selv finne 
sine nærkontakter og gi disse beskjed om å teste seg. Den smittede/foresatte skal få hjelp til dette av 
bydelens smitteteam. Skolen skal ikke lenger sende ut beskjed om testing til en klasse eller et trinn. 
Dersom det blir et stort smitteutbrudd på skolen, vil Bydel Bjerkes smitteteam følge dette opp med 
mulig ny massetesting.   
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LEIRSKOLE 
Informasjon om leirskole deles ut til alle klassekontakter på 1.-
6.trinn på fellesmøte med klassekontakter og FAU-
representanter onsdag denne uka.  Infoskrivet ligger også på 
skolens hjemmeside.   

BRANNRUTINER 
To ganger i året øver ansatte og elever på 
evakuering ifm. brann. Vi har en forhåndsmeldt brannøvelse 
hver høst, da vet både elever og ansatte når brannklokkene 
settes i gang og de bruker tid i klassene med elever på å 
gjøre seg kjent med rutinene. I tillegg har vi en uvarslet øvelse 
hver vår. Og noen ganger får vi en ekstra øvelse som vi fikk sist 
uke, da en elektriker hadde vært uheldig og alarmen ble 
utløst ved skolestart. Heldigvis har vi øvd på dette så vi fikk 
raskt alle elevene evakuert til idrettsplassen og brannvesenet 
var raskt på plass og fikk sjekket ut saken.  

 VIKARSITUASJONEN 
Denne høsten opplever vi at sykefraværet har økt betydelig. 
Dette er fordi vi alle er oppfordret til å holde oss hjemme ved 
sykdom og fordi det går alvorlige forkjølelser. Dette fører til et 
stort behov for vikarer. Vi jobber med å rekruttere vikarer 
kontinuerlig, men arbeidet har til tider vært utfordrende. 
Ledelsen er derfor delaktig i vikarinnkallingen og vurderer 
fortløpende vikarbruk og fordeling av ressurser på huset.  

PARKERING 
Nå nærmer det seg vinter og snø og da blir det ekstra viktig at alle foresatte ikke parkerer på skolens 
parkeringsplass. Det er parkering kun for ansatte mellom kl. 730 og 1530. Vi må be om at dette 
respekteres. Da er det heller ikke lov å kjøre inn for å slippe av barna.  

 

Med vennlig hilsen  

Kristine, Jan Fredrik, Lene, Helene og Beate 

 

AKS 
 

AKS HØSTFERIE 
Vi hadde en fantastisk høstferie 
på AKS. Det var morsomt for både 
barn og voksne at vi endelig kan 
dra på turer andre steder i byen 
igjen. VI fikk blant annet to flotte 
turer ut til Bygdøy med barna på 
2.-4.trinn. Ekstra stas var det også 
da barna ble overrasket med 
egen turbuss hjem fra tur.  
 
 
AKTIVITETER OG MAT PÅ AKS 
Vi er nå i gang med 
påmeldingsaktiviteter på alle 
basene på AKS. Det er stas at vi 
endelig kan tilby aktiviteter som 
teater, forskerklubb, håndball, 
fotball, frisbeegolf, basket og 
turgruppe. Barna sluker maten vi 
serverer enten det er frukt, 
knekkebrød eller fiskewraps, og 
det er veldig hyggelig å se.  
 
 


