
  

Program for skolehelsetjenesten

www.arendal.kommune.no

- Helseundersøkelse ved lege og helsesøster.
- Tilbud om vaksine mot  stivkrampe, difteri,  
   kikhoste og poliomyelitt (Tetravac).
- Måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov.
- Helseopplysningsskjema fra foresatte.
- Individuell/gruppesamtale med tema helse og  
  trivsel.
- Tilbud om undervisning i psykisk helse.
- Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde   
   hunder (MMR vaksine).
- Tilbud om HPV vaksine for jentene.
- Individuell/gruppesamtale om helse og trivsel og 
  hva eleven selv kan gjøre for å ivareta egen helse.
- Høydemåling.
- Tilbud om samlivsundervisning.
- Tilbud om vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste 
  og polio (Boostrix polio).
- Utskrift av vaksinasjonsbevis.
- Elevsamtaler
- Målrettet helseundersøkelse i samråd med foresatte 
  f.eks syn/hørsel.
- Undervisning: tema kan være psykisk og fysisk helse,   
  pubertet, samliv, kosthold, tobakk, rus, valg og verdier.
- Tverrfaglig samarbeid og ansvarsgrupper.
- Forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse på 1., 5.  
  og 10. trinn
- Foreldremøter

Skolestart: 

3. trinn:

5. trinn:

7. trinn:
8. trinn:

9. trinn: 

Etter avtale:

10. trinn:

2. trinn:

6. trinn:
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KONTAKTINFORMASJON

Helsesøster ..............................................................................

Telefon ......................................................................................

E-post .......................................................................................

Helsesøster er tilstede på

...................................................................................................

...................................................................................................

Revidert juni 2015

Helsesøster kan kontaktes ved mistanke om omsorgssvikt, 
vold og seksuelle overgrep.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon, råd eller 
veiledning.

Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten skal drive forebyggende helsearbeid og 
fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi 
samarbeider etter samtykke med foresatte med andre faggrup-
per; bl.a. fastleger, spesialisthelsetjenesten, lærere, fysiotera-
peuter, og forebyggende tjenester for barn, unge og familier. Vi 
deltar i skolens oppvekstteam.

I skolehelsetjenesten legger vi vekt på:
•	 at vi skal være tilgjengelige for deg som bruker
•	 at	vi	møter	våre	brukere	vennlig,	høflig	og	med	respekt
•	 at vi gir tidlig hjelp til barn og ungdom som trenger det
•	 at vi hjelper våre brukere til å bli henvist til rette instans 

dersom vi ikke kan hjelpe
•	 at vi har et godt samarbeide med foresatte
•	 at vi er i samsvar med vedtatte lover og forskrifter og i tråd 

med gjeldende retningslinjer og planer 

Når barnet er mellom 12 og 16 år skal barnets mening tillegges 
vekt, avhengig av hva det gjelder. Når barna er over 16 år er 
det bare i spesielle tilfeller at barnas vilje kan overprøves av  
foresatte. Når de er 18 år bestemmer de over seg selv. Dette 
gjelder også i forbindelse til skolehelsetjenesten.
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