
SkolehelsetjenestenVelkommen!
VELKOMMEN TIL

8.–10. 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

a Hokksund ungdomsskole: Tlf.: 32 25 24 50 
E-post: hokksund.ungdomsskole@ovre-eiker.kommune.no

a Vestfossen ungdomsskole: Tlf.: 32 25 23 80 – 32 25 23 84
E-post: vestfossen.ungdomsskole@ovre-eiker.kommune.no

a Skotselv skole:  Tlf.: 32 25 38 00
E-post: skotselv.skole@ovre-eiker.kommune.no
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Skolehelsetjenesten
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, seksualitet, rusmidler, psykisk og fysisk helse.

a Delta på foreldremøter ved behov.

a  Tilby individuelle samtaler og grupper.

a Vaksinering.

Skolekonsultasjon
a 8. TRINN
 Undervisning psykisk helse.

 Helseopplydning i gruppe og individuelle samtaler.

a 9. TRINN
  Individuelle samtaler etter ønske fra ungdommen, 

foresatte eller lærere. 

 Gruppetilbud etter behov.

a 10. TRINN
  Individuelle samtaler etter ønske fra ungdommen, 

foresatte eller lærere.

 Vaksinetilbud mot difteri, stivkrampe, kikhoste 

 og polio. Gruppetilbud etter behov.

Trenger du noen å prate med?
Gratis tilbud til unge mellom 13 og 23 år

a  Her kan du treffe helsesykepleier, lege, psykolog  

og ungdomsarbeider.

a Vi gir deg råd og veiledning.

a  Snakk med en voksenperson om noe som  

oppleves vanskelig i hverdagen.

a Selvtest for seksuelt overførbare infeksjoner

a Rådgivning seksuell helse og prevensjon

a Vi har taushetsplikt.

a Stikk innom, ingen timebestilling.

a Åpent mandager kl. 14:30–16:30.

a Adresse: Stasjonsgata 72–74, 3300 Hokksund.

Ungdom ønsker å 
ha et godt og åpent 
forhold til foreldrene 
sine.

Det er viktig å finne en 
balanse mellom det å 
vise tillit, gi ansvar, og 
det å fortsatt bry seg, 
følge opp og følge 
med.

Helsesykepleier 
oppmuntrer 
foreldrene til å  
legge til rette for 
gode samtaler og tid 
sammen med ung-
dommene.

Når foreldre bryr seg 
på en positiv og  
omsorgsfull måte, vet 
man at ungdom har en 
bedre psyskisk helse og 
klarer seg bedre gjen-
nom en utfordrende  
tenåringstid.


