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INFORMASJONSSKRIV SEPTEMBER 
 

Tonsenhagen skole          
Anna Rogstads vei 1, 0592 Oslo 

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

 
Nå er vi godt i gang med et nytt skoleår. Det har vært mange gode gjensyn både for elever og lærere, og vi ser 

nå fram mot et nytt, spennende og muligens litt annerledes skoleår. Vi vil fra tid til annen dette året oppleve at 

en klasse/et trinn settes i karantene. Informasjon vil da i første omgang kun gå til de som er direkte berørt. Noe 

informasjon vil vi også gi til alle foresatte, men det kommer litt senere i prosessen. Vi samarbeider i slike saker 

med bydelens smittevernteam. Vår første prioritet vil være å gi god og tydelig informasjon til elever og foresatte 

som er direkte berørt.  

Vi har tatt i mot 83 flotte førsteklassinger til skolestart i år. Etter høstferien starter en elev til, og da er 1.trinn 

fullt. Totalt er det 555 elever på skolen.  

Vi har kommet godt i gang med skoleåret og er glad for å også ha fått på plass 2.trinn etter en hel ukes utsettelse 

pga lærere som var i karantene. 7.trinn har gjennomført en opplevelsesrik og minnerik leirskoleuke første 

skoleuke dette skoleår. 

Flere trinn har allerede vært på uteskole i det fine høstværet. Fornøyde elever og spennende opplegg  Natur 

og kultur for læring! 

 

Nye lærere på Tonsenhagen skole i år blir presentert på høstens foreldremøter. Dette er dyktige og flotte 

ansatte som vi er svært glade for å ha på plass hos oss.  
 

FORELDRESTREKEN 
Vi har i år tegnet opp en foreldrestrek ved bommen. Her må foresatte ta farvel med barna for dagen. Foresatte 

som skal levere eller hente på AKS kan gå inn til AKS-døra og levere barna der.  

PARKERING 
Skolens parkeringsplass er kun for ansatte. Det er ikke lov å kjøre inn for å slippe av barn, eller parkere.  Vi er i 

ferd med å male opp en tydelig parkeringsstrek slik at ingen glemmer seg heretter.  

E-POST TIL SKOLEN 
Bruk denne e-postadressen ved henvendelser til skolen eller rektor:  

postmottak@ude.oslo.kommune.no  Merk e-post med "Tonsenhagen skole". Dette gjelder saker som krever 

saksbehandling: Permisjonssaker, saker om klassemiljø og lignende.  

 

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. Under fanen 

"Klasselister" i Portalen kan du se 

hvilke elever som går i ditt barns 

klasse, og kontaktinformasjon til 

elevenes foresatte. Klasselisten blir 

delt mellom foresatte som har barn i 

samme klasse. Kontaktlærer vil også 

ha tilgang til å se klasselisten for 

egen klasse.  

 

For å lage en klasseliste med 

kontaktinformasjon til foresatte, 

kreves det samtykke fra foresatte. Du 

må si ja til at kontaktinformasjonen 

din skal bli synlig i listen. Du velger 

selv hvilke opplysninger du ønsker å 

dele med de andre foresatte:  

Elevens navn og ditt navn, telefon, E-

post og adresse. 

 

Når listene deles, er de å regne som 

offentlige. Det betyr at alle som ber 

om en kopi av klasselistene har krav 

på å få innsyn i listen.  

Å ha en oppdatert klasseliste er et 

nyttig verktøy for elever og foresatte. 

Det vil lette samarbeid og 

tilrettelegge for sosialt samarbeid 

mellom voksne og barn på tvers i 

klassen.  

SÆRSKILT NORSK 

Vedlagt dette infoskrivet ligger et informasjonsbrev om rett til særskilt språkopplæring for elever med et 

annet morsmål enn norsk. 

 

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

 

 

AKS 

MORGENÅPENT 
AKS morgenåpent er hver dag fra 

kl. 07.30-08.30. Levering på 

morgenåpent må skje før  

kl. 08.10. Morgenåpent 

organiseres trinnvis.  

 

MATSERVERING 
Etter dialog med naboskolene i 

bydelen, skolens ledelse og 

ledelsen på AKS har vi kommet 

fram til at all matservering på 

AKS uteblir på ubestemt tid. Vi er 

i starten av et skoleår hvor vi har 

mange nye utfordringer. 

Organisering ihht smittevern 

krever ressurser. Ansatte må 

holde seg hjemme fra jobb med 

kun milde symptomer. Vi 

forventer høy bruk av vikarer, og 

det blir da viktig for oss å bruke 

våre faste ansatte på elevene, 

ikke på oppvask.  

 

HØSTFERIE 
Påmelding for høstferien kommer 

ut denne uken, husk å melde på 

barnet ditt om dere skal benytte 

AKS-tilbudet i ferien.  

 

  

 

KORONA 
 

Skolen praktiserer smittevern på gult 

nivå.  

 

Hver klasse har eget område i 

friminuttene og disse områdene 

byttes det på etter tur. AKS 

organiseres trinnvis ute og på 

morgenåpent, men ellers i grupper og 

klasser.  

 

Vi har ekstra renhold, og elevene 

vasker hender/bruker antibac jevnt 

og trutt gjennom hele skoledagen. 

Dette skjer også på tur. 

 

 

 

 

https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/klasselister-i-skolemelding-og-skoleplattform-oslo/

