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INFORMASJON TIL FORELDRE/FORESATTE OM 

SKOLEHELSETJENESTEN I ELVERUM SKOLEÅRET 22/23 
 

Når barnet har begynt på skolen blir det overført fra helsestasjonen til skolehelsetjenesten. 

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, skolelege og kommunepsykolog. 

 

Skolehelsetjenestens oppgave er å: 

 Fremme elevenes helse både fysisk og psykisk, og å forebygge sykdom og skade 

 Samarbeide med hjem, skole og andre hjelpeinstanser for å øke elevens trivsel og helse 

 

Aktuelle samarbeidspartnere kan være skole, fastlege, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), 

kommunepsykolog, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og barnevernstjenesten.  

 

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud. Det vil si at elever eller omsorgspersoner kan ta direkte 

kontakt med sin helsesykepleier på skolen angående helsemessige utfordringer hos eleven. 

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.  

 

Grunner til at elever og foreldre/foresatte oppsøker helsesykepleier kan være:  

 Sosiale eller psykiske vansker som mobbing, mistrivsel, overgrep, vold, ensomhet o.l. 

 Kartlegging av fysisk helse, veiledning, samt vurdering av behov for å kontakte lege  

 Vekst og utvikling - fysisk og psykisk, pubertet 

 Syn og hørselsundersøkelser  

 Livshendelser som samlivsbrudd, tap og sorg eller sykdom 

 Mistrivsel  

 Foreldreveiledning 

 Skolefravær/skolevegring 

 

Fast program for skolehelsetjenesten: 

 

1. trinn Delta på førskoledagen med informasjon til foreldre/foresatte.  

Bli kjent med klassen/presentasjon. 

Skolestartundersøkelse hos helsesykepleier og lege med elev og foreldre/foresatte. 

2. trinn Klassesamtale med forberedelse til vaksine med fokus på tanker og følelser.   

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV). 

3. trinn Helsesamtale i grupper. 

Vekstmåling med oppfølging ved behov. 

5. trinn Undervisning og samtaler om pubertet. 

6. trinn Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR). 

Undervisning og samtaler om seksualitet, identitet, grenser og nettvett. 

7. trinn Vaksine mot humant papillomavirus for begge kjønn (HPV), 2 doser (høst og vår). 

 

 

Med hilsen 

skolehelsetjenesten v/ Frydenlund skole  

Anne Sætereie Uthushagen  

Tlf. 48248401 

 

Tilgjengelig; mandag, tirsdag, onsdag og torsdag inkl. fredager ca. hver 4. uke 
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