
a Hokksund barneskole: Tlf.: 32 75 53 00 
E-post: hokksund.barneskole@oeiker.no

a Vestfossen barneskole: Tlf.: 32 25 21 30
E-post: vestfossen.barneskole@ovre-eiker.kommune.no 

a Skotselv skole: Tlf.: 32 25 38 00
E-post: skotselv.skole@ovre-eiker.kommune.no  

a Darbu barneskole: Tlf.: 32252430
E-post: darbu.skole@ovre-eiker.kommune.no

a Ormåsen barneskole: Tlf.: 32 25 21 20 
E-post: ormasen.skole@oeiker.no

a Røren barneskole: Tlf.: 32 25 24  00 
E-post: roren.skole@ovre-eiker.kommune.no    

SkolehelsetjenestenVelkommen!
VELKOMMEN TIL

1.–7. TRINN

SKOLETJENESTENS HOVEDMÅL:
Skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom, skade og 
sosiale problemer og fremme god fysisk/psykisk helse hos barn 
og unge.
Helsefremmende arbeid skal bedre forutsetningene for god helse 
og ta sikte på å fremme trivsel, velvære og mulighetene til å mes-
tre i dagliglivet.
Våre samarbeidspartnere er bl.a.: skole, PPT, BUP og  
barnevernstjenesten
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Helsesykepleier har faste trefftider på skolen, og er et lavterskeltilbud. 
Helsesykepleier jobber forebyggende ut mot alle elevene. Hensikten 
er å gi elevene kunnskap og verktøy for å kunne ivareta en god helse.

Helsesykepleiers oppgave:
a  Helseopplysning og samtaler vedr. kosthold, søvn, vennskap, 

mobbing, psykisk og fysisk helse.

a Delta på foreldremøter og samarbeidsmøter ved behov.

a  Tilby individuelle samtaler og grupper, f.eks. gruppe etter behov 
for barn med to hjem.

a Vaksinering.

Skolestartkonsultasjon
a  1. TRINN
  Helsesamtale med lege og helsesykepleier.  

Kontroll av bla. syn, hørsel, vekst. 

a  2. TRINN
  Vaksinetilbud mot difteri, stivkrampe,  

kikhoste og polio. Helseopplysning i klassen.

a  3. TRINN
  Helseopplysning i gruppe med vekt/høyde-måling.

a  4. TRINN
 Helseopplysning i klassen etter behov.

a  5. TRINN
  Helseopplysning i gruppe og individuelt.

a  6. TRINN
  Vaksinetilbud mot meslinger, kusma og røde hunder.

 Gruppetilbud etter behov.

a  7. TRINN
  Vaksinetilbud til jenter og gutter mot HPV-virus.

 Gruppetilbud etter behov.

Barn ønsker å ha  
et godt og 

åpent forhold 
til foreldrene 

sine

Et lag 
for god 

oppvekst

Helsesykepleier 
oppmuntrer 

foreldrene til å  
legge til rette for 
gode samtaler og 

tid til å være 
tilstede sammen 

med barna


