
ÅRSHJUL FOR SKOLEHELSETJENESTEN 

 

Skolehelsetjenesten deltar i skolens arbeid ved å planlegge tiltak på universelt-, gruppe- og individnivå. 
Skolehelsetjenesten deltar i tverrfaglig samarbeid og ulike møter gjennom hele skoleåret som f.eks. nettverksmøter, ressursteam samt møter rundt 
bekymringsfylt fravær.   

AUGUST  

Innkalle 

ansvarsgrupperog 

samarbeidsmøter ca 4 

uker før avtalt dato 

Hilse på klassene 

Innhente nye 

klasselister 

Delta på 

foreldremøter i 2.,  8. 

og 1. trinn VGS  

Oppdatere arkiv på 

helsestasjonen 

Oppdatere 

invitasjoner til 

vaksinasjoner i skolen 

 

 

 

SEPTEMBER 

Gjennomføring av 

ansvarsgrupper/samar

beidsmøter etter 

avtaler 

Sende ut invitasjoner 

til HPV vaksinasjon 7. 

trinn jenter og MMR 

vaksinasjon 6. trinn 

(alle) 

Invitasjon til grupper 

som Tren opp motet 

og Skilsmissegruppe 

Ny elev samtaler 

 

 

 

 

OKTOBER                      

Gjennomføring av 

ansvarsgrupper/samar

beidsmøter etter 

avtaler 

Vaksinering av HPV 1. 

dose og MMR 

Oppstart av grupper 

Undervisning i 

«psykologisk 1.hjelp» 

til 8.trinn 

Invitasjon til 8. trinn 

samtale med H/V 

måling 

Ny elev samtaler 

Invitasjon til Tetravac 

vaksinasjon 2. trinn på 

skolen 

 

NOVEMBER 

Gjennomføring av 

ansvarsgrupper/samar

beidsmøter etter 

avtaler 

Vaksinering med 

Tetravac 2. trinn 

Invitasjon til H/V 

måling 3. trinn 

Ny elev samtaler 

Oppstart av samtaler 

8. trinn og H/V måling 

etter høstferien 

Gjennomføring av «Du 

bestemmer-dagen» på 

ungdomsskolene 

VIP til alle elever i VG1 

i samarbeid med 

psykiatritjenesten 

 

DESEMBER 

H/V måling 3. trinn på 

skolen 

Ny elev samtaler 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ÅRSHJUL FOR SKOLEHELSETJENESTEN 

 

Skolehelsetjenesten deltar i skolens arbeid ved å planlegge tiltak på universelt-, gruppe- og individnivå. 
Skolehelsetjenesten deltar i tverrfaglig samarbeid og ulike møter gjennom hele skoleåret som f.eks. nettverksmøter, ressursteam samt møter rundt 
bekymringsfylt fravær.   

JANUAR 

Innkalling til 

ansvarsgrupper/samar

beidsmøter 

Oppstart Bra Mat kurs 

(4 åringer) 

førskolebarn, 3. og 8. 

trinn 

Årsrapport 

«Psykologisk 

førstehjelp» til 5.trinn 

Begynne planlegging 

av helsedag på 

ungdomsskolen 

Ny elev samtaler 

Invitasjon til Boostrix 

Polio vaksinasjon 1o. 

trinn   

 

FEBRUAR 

Innkalling til 

ansvarsgrupper/samar

beidsmøter 

Avtale og innkalle til 

førskolekontroller i 

samarbeid med 

skolelege/turnuslege 

Gjennomføring av 

«uke 6» etter 

forespørsel fra skolene 

Ny elev samtaler 

Vaksinering med 

Boostrix Polio 10. trinn 

Informasjon og tilbud 

om meningokokk-

vaksine til Russen 

 

 

MARS 

Gjennomføring av 

ansvarsgrupper/samar

beidsmøter 

Avtale 

pubertetsundervisning 

5. trinn og 

seksualundervisning 

10. trinn 

Ny elev samtaler 

Avtale besøk på HFU 

8. trinn 

Avtale besøk HFU 1. 

trinn VGS 

Gjennomføring av 

førskolekontroller 

Stormøte til Russen 

 

 

APRIL 

Gjennomføring av 

ansvarsgrupper/samar

beidsmøter 

Vaksinering med HPV 

2. dose 7. trinn jenter 

Delta på ressursteam 

Ny elev samtaler 

Gjennomføring av 

førskolekontroller 

 

 

 

 

 

 

 

MAI 

Besøk på HFU av 8. 

trinn og 1. trinn VGS 

Gjennomføring av 

førskolekontroller  

Ny elev samtaler 

 

JUNI 

Helsedag 

gjennomføres hvert 3. 

år på ungdomsskolene  

Avslutte faste samtaler 

med elever før 

sommerferien 

(Sist oppdatert mars 

2018, BL, ESDS, LHS)). 


