
Tilbudet i skolehelsetjenesten  
3. trinn

Helsesykepleiere: Brit og Marthe

Lassa skole



Velkommen til 
skolehelsetjenesten på Lassa 

skole

Helsesykepleiere:

▪ Brit Haugvaldstad Våga tlf. 51912138

onsdag, torsdag og fredag.

▪ Marthe Nesvik tlf: 51912021

hver onsdag/torsdag

- 2.Etasje på Lassa skole

▪ Kontaktinformasjon finnes på skolens hjemmeside. Abonner gjerne på
skolehelsetjenesten.
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FNs barnekonvensjon og skolehelsetjenesten 

Barn har rett til informasjon

Barn skal ha kjennskap til skolehelsetjenesten og at de har rett på god helsehjelp

Barn har rett på helseundervisning

Barn har rett til å ha trygge oppvekstsvilkår på skolen, i fritiden og hjemme

Barn har rett til privatliv 

Barn har bl.a. rett til å oppsøke og snakke med helsesykepleier uten av foreldre er gjort kjent med kontakten

Foreldre skal få informasjon som er nødvendig for å ivareta sitt foreldreansvar

Barn har rett til å uttale seg trygt

Alle barn opplever til tider vanskelig ting 

Det er viktig for barn å ha tillit til at man kan snakke med voksne, både foreldre, ansatte på skole/, PPT,  barnevern 
og helsetjenesten

Det er viktig for barn at foreldre støtter barnet i å snakke fritt med hvem han/ hun ønsker
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Faste oppgaver i 
skolehelsetjenesten på 3. trinn

• Tilbud om rutinemessig måling av høyde og vekt

• Undervisning i klasse om vold og seksuelle 
overgrep

• Tilbud om samtaler og helseundersøkelse
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Måling av høyde og vekt

▪ Målingen er frivillig

▪ Elevene kommer til helsesykepleier en og en og 
veies i lette inneklær (bukse og t-skjorte)

▪ Resultat av målingene journalføres og settes inn i 
barnets vekstkurve

▪ Helsesykepleier ringer hjem, dersom spørsmål 
knyttet til barnets vekstutvikling.

▪ Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til ditt 
barns vekstutvikling eller ønsker å følge barnet til 
målingene.
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Helseundervisning i klasse for å 
forebygge vold og seksuelle 
overgrep

• Gir barn kunnskap om hva vold og seksuelle 
overgrep er

• Bevisstgjør barna på hva som er lov og ikke er lov

• Støtter barn i å si ifra til trygge voksne hvis de 
opplever noe krenkende

• Gir informasjon om hvem som kan hjelpe

6



Helseundervisning om vold og overgrep

• En skoletime med undervisning der lærer og helsesykepleier er tilstede

• Vi benytter alderstilpasset undervisningsmateriell fra jegvet.no og kroppenmineierjeg.no

• Helsesykepleier er tilgjengelig for elevene i etterkant av undervisning dersom de ønsker en samtale

➢ Ta gjerne kontakt med helsesykepleier om du har spørsmål knyttet til denne undervisningen.
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http://www.jegvet.no/
http://www.kroppenmineierjeg.no/


Du skal hver dag ta et 
barn på fersk gjerning 
i å gjøre noe godt, og 
la det få vite at du har 
sett det!

Bilde hentet fra Voksne for barn


