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Velkommen til skolehelsetjenesten 
ved Lassa skole

▪ Helsesykepleiere Brit og Gyri

▪ Trefftid: mandag, onsdag og torsdag

▪ Telefon: 51912138

▪ Skolehelsetjenesten er tverrfaglig
(helsesykepleier, Fysio- og ergoterapeut, lege og
psykolog)
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Helse og utvikling

▪ Skolehelsetjenesten jobber for å fremme en 
best mulig helse og trivsel hos elevene.

▪ Vi tilbyr helseundersøkelser, vaksiner, 
oppfølging og samtaler, og vi har 
undervisning og veiledning i grupper og 
klasser.
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Hvordan vet elevene hvem helsesykepleier er?

▪ Presenterer meg i klassene

▪ Forteller om oppgavene mine på skolen

▪ Henger opp «informasjonsplakat» i alle klasserom

▪ Er synlig på skolen, eventuelt ute i friminutt

▪ Har helseundervisning i klasse og grupper

4



Skolestartundersøkelsen

Alle barn får tilbud om en undersøkelse i løpet av første skoleår. 
Denne undersøkelsen omfatter:

Presentasjon i klassen – bli kjent

Helseundervisning – forebygge vold og seksuelle overgrep

Tilbud om måling av høyde og vekt- mer informasjon kommer

Helsesamtale hos helsesykepleier- på skolen

Somatisk undersøkelse hos lege- på Sentrum helsestasjon



Hvorfor undervise om vold og seksuelle overgrep?

Mål med undervisningen:

• Barn skal vite hva som er lov og ikke lov å gjøre mot barn og hvem som kan hjelpe

• Vi skal støtte barn i å sette egne grenser og å si i fra når de opplever noe krenkende

Hjerneforskning viser:

▪ Voldserfaring skader strukturer i hjernen hos barn og forstyrrer utviklingen

▪ Krenka barn blir syke voksne              depresjon, angst, uro, konsentrasjonsvansker, rus m.m.

Vil du vite mer?

▪ 5 foreldretips for å snakke med barn om kropp, grenser og overgrep 
https://www.reddbarna.no/jegerher/verktoy/undervisning-til-barn-og-unge#4

▪ Vi bruker alderstilpasset undervisningsmateriale fra www.jegvet.no. 

▪ Dere foreldre får ikke informasjon om når denne undervisningen er. Dette for å unngå at barn som 
blir utsatt for vold og overgrep kanskje blir holdt hjemme fra skolen denne dagen.
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https://www.reddbarna.no/jegerher/verktoy/undervisning-til-barn-og-unge#4
http://www.jegvet.no/


«Voksne som skremmer 
barn ved å kaste eller 
knuse ting så de blir 

redde…

«Hvis voksne slår, sparker, 
biter, tar kvelertak, klyper, 
lugger eller dytter, så heter 

det vold.»

….eller ved å slå veldig 
hardt i veggen eller 
bordet utøver også 

vold.»

«Det heter også vold hvis 
voksne sier vonde ting til barn 

så de blir lei seg, eller er 
slemme mot barn på andre 

måter.»

Hva er vold og overgrep?

▪ Fysisk vold

▪ Psykisk vold

▪ Materiell vold

▪ Latent vold

▪ Seksuell vold
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Hva gjør vold og overgrep med barn?

Budskap til barna:

▪ Vold mot barn er aldri barnas skyld

▪ Viktig å si fra til en trygg voksen

Budskap til voksne:

▪ Krenkede barn blir syke voksne
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«Mange barn får vondt i magen 

eller hodet hvis voksne gjør vonde 

ting mot dem. Det kan være 

vanskelig å spise eller sove. 

Mange lurer på om det er deres feil 

at det vonde skjer.»

«Mange barn gjør alt de kan for å 

være snille og gode mot de 

voksne og ta så liten plass som 

mulig for at det vonde ikke skal 

skje igjen.» 



Informasjon og innkallinger
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SKOLENS HJEMMESIDE INNKALLING VIA HELSENORGE.NO

ELEKTRONISK POSTKASSE 

POST/RANSELPOST
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Det er fint om alle

foreldre gjør seg digitalt

aktive på vegne av sine

barn!



Gode rammer for barn er:
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TRYGGE 
RELASJONER 

ERNÆRING FYSISK 
AKTIVITET

SØVN OG 
HVILE
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Barn er sårbare og barn er hardføre

Foreldrene er de viktigste i barnets liv og de 
nærmeste til å støtte barnet i å mestre livets medgang og motgang



Kilder

▪ www.forandringsfabrikken.no

▪ www.jegvet.no

m.fl
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http://www.forandringsfabrikken.no/
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