
INFORMASJON OM SKOLEHELSETJENESTEN 2020/2021 

Dato opprettet: 13.05.2020, revidert: 08.09.2020. 

 

Skolehelsesykepleier er på skolen følgende dager:  

For barnetrinnet på TIRSDAGER. Åpen dør kl 09-11:30. 

For ungdomstrinnet på ONSDAGER. Åpen dør kl 09-11:30. 

Vedrørende spørsmål, kan skolehelsesykepleier kontaktes på telefon 930 39 730. 

 

OBS! Redusert bemanning: 

På grunn av studiepermisjon i perioden uke 45 - 49 / 2020  og uke 6 – 9 / 2021 vil det ikke være 

bemanning på skolehelsetjenesten.  

 

Vedrørende spesifiserte uker på planen, vil helsesykepleier gi nærmere beskjed om dato til 

skoleledelsen. Med forbehold om endringer.  

 

NB! Alle vaksiner vil bli satt på helsestasjonen og det settes opp klassevis. 

ÅRSPLAN 2020/2021 FOR SKOLEHELSETJENESTEN I KARASJOK KOMMUNE 

Barnetrinnet: 

Hva Når  Utført 

I samråd med skoleadministrasjon 
må det fastsettes felles møte for 
planlegging av samarbeid og felles 
møter (tverrfaglig møter med 
skole, helsesøster, PPT, 
barnevern, psykisk helse). 
 

Oktober/November 
 
 
Kan administrasjon innkalle til 
møte?  

 

Barne og ungdomsskole klasser 
får omvisning helsesykepleier 
kontor. Klassevis/gruppevis.  

Uke 38 – 39  



1.klasse: Skolestartundersøkelse – 
forberedelse og gjennomføring 

Uke 39 – 44, 50 - 51 / 2020 
 

 

7. klasse: Informasjon om HPV-
vaksine i klassene. 
 
7. klasse: 1. dose HPV vaksine 
(Cervarix) 
 

uke 37 / 2020 
 
 
uke 37 / 2020 
 

 

Forberedelse av MMR-vaksinedag 
6. klasse 
 
6. klasse: Gjennomføring av MMR 
vaksine (MMR-Vaxpro). 
 

uke 40 - 41 / 2020 
 
 
uke 40 - 41 / 2020 

 

Forberedelse undervisning 6. 
klasse. 
 
6. klasse: undervisning om 
pubertet, kroppen og seksuell 
helse, ANT – grunnkunnskaper  
 

Ikke spesifisert*   

Forberedelse undervisning 5. 
klasse. 

 
5. klasse: undervisning om 
søvn/hvile, kosthold og fysisk 
aktivitet, TV/video/dataspill. 

 

Ikke spesifisert* 
 
 
Ikke spesifisert* 

 
Temaer deles opp i samråd 
med klasselærer.  
 

 

7. klasse: Tema psykisk helse Ikke spesifisert*  

Forberede vaksinasjon 2. klasse 
 
2. klasse: Gjennomføring av 
vaksine (Tetravac) 
 

Uke 1 - 2 / 2021 
 
uke 1 - 2 / 2021 

 

Forberedelse HPV-vaksinering 7. 
klasse 
 
7. klasse: Gjennomføring av 2. 
dose HPV vaksine (Cervarix) 
 

uke 11 - 12 / 2021 
 
  
uke 11 - 12 / 2021 

 

 

 

 



Ungdomstrinnet: 

Hva  Når  Utført 

Forberedelse 
Helseundersøkelse 8. klasse, 
samt innkalle. 
 
8. klasse: Gjennomføring av 
helseundersøkelse, individuell. 
Gjennomgang av anbefalte 
temaer etter retningslinje. 
 

uke 1-2 / 2021 
 
 
 
Fom uke 3-5, 10-12 / 2021 

 

Forberedelse vaksine dag til 
10. klasse, samt innkalle 
 
Gjennomføring av vaksine 
(Boostrix Polio) 10. klasse 
 

uke 50 / 2020 
 
 
uke 50 / 2020 

 

10. klasse: Seksuell helse 
  

Ikke spesifisert*  

 

 

Barne – og ungdomsskole: Rest 
vaksinering, siste innkalling 

Juni 2021  

 

 

* Vi ser mulighetene til å leie inn eksterne undervisere, kontaktlærer blir kontaktet for mer 

informasjon om dette er gjennomførbart.   

 


