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Bekymring for skolehelsetjenesten i bydel Søndre Nordstrand 

 

FAU ved Hauketo skole og FAU ved Toppåsen skole har med bekymring mottatt melding om at skolen 

står uten skolehelsetjeneste fra 1.januar 2018. 

Dette skjer stikk i strid med hva som ser ut til å være byrådets visjoner for skolehelsetjenesten. I 

budsjett 2017 står det under kapittel 5.6 B Helse og omsorgstjenester til barn og unge, side 12 

følgende: Byrådet har styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten og styrkingen videreføres også i 

2017. Ved starten av 2016 var målene for bemanningsnivå i videregående og ungdomstrinnet nær 

oppnådd. Nye nasjonale og faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 

Vi viser også til oppslag i Nordstrands blad torsdag 14.desmber, hvor bydelsdirektøren står frem i 

intervju, og skolehelsetjenesten fremstår som vinneren i budsjettet for 2018. Vi klarer ikke helt å 

kjenne oss igjen i det oppslaget. 

FAU ved Hauketo kan ikke se at det er noen styrking i tilbudet når man går fra å ha helsesøster 50 % 

til at tilbud om skolehelsetjeneste med fast helsesøster tilstede 50 % forsvinner helt.. 

Toppåsen skole fikk våren 2017 melding om at skolehelsetjeneste skulle styrkes, og de økte fra 30 % 

til 100 % helsesøster. Dette var gode nyheter for elevene på Toppåsen skole, men det er vanskelig å 

drive et systematisk samarbeid med skolen for å kartlegge elevenes helsetilstand når tjenesten 

varierer fra semester til semester, og nå forsvinner. 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-

skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=samhandling-med-skole-10337#oversikt:-skolehelsetjenesten-

bør-ha-oversikt-over-elevenes-helsetilstandsterk-anbefaling  

Skolehelsetjenesten er et lovpålagt helsetilbud til alle barn og unge fra 5-20 år. 

https://helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste#kommunens-plikt-til-å-tilby-

helsestasjon-og-skolehelsetjeneste  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450  

FAU ved Hauketo og FAU ved Toppåsen skole reagerer på at bydel Søndre Nordstrand og Oslo 

kommune ikke oppfyller krav i  «forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten» for Toppåsen og Hauketo skole når dette tilbudet forsvinner 

fra 1.januar. Det er en bekymring dere som er ansvarlig for dette tilbudet må ta alvorlig. FAU ved 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=samhandling-med-skole-10337#oversikt:-skolehelsetjenesten-bør-ha-oversikt-over-elevenes-helsetilstandsterk-anbefaling
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=samhandling-med-skole-10337#oversikt:-skolehelsetjenesten-bør-ha-oversikt-over-elevenes-helsetilstandsterk-anbefaling
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=samhandling-med-skole-10337#oversikt:-skolehelsetjenesten-bør-ha-oversikt-over-elevenes-helsetilstandsterk-anbefaling
https://helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste#kommunens-plikt-til-å-tilby-helsestasjon-og-skolehelsetjeneste
https://helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste#kommunens-plikt-til-å-tilby-helsestasjon-og-skolehelsetjeneste
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450


Toppåsen og Hauketo kjenner til at det er andre skoler i bydelen som har stått uten helsesøster i 

høstsemesteret 2017, blant annet Lofsrud skole. FAU ved Hauketo og Toppåsen ber om at bydelen 

har fullt fokus på å få på plass et tilbud om skolehelsetjeneste som tilfredsstiller forskriftens krav 

innen kort tid. Dersom den varslede situasjonen er et resultat av at det er vanskelig å rekruttere 

helsepersonell, må det tas nødvendige grep slik at skolenes elever ikke blir ytterligere skadelidende. 

Det er ingen god løsning at de forskjellige skolene i bydelen skal ha en form for turnus hvor de 

«bytter på» å stå helt uten dette viktige tilbudet for elevene. Alle bydelens elever trenger å få denne 

tjenesten på plass meget raskt. Videre håper vi at byrådet og bydelen prioriterer at alle skoler i 

bydelen skal få helsetjenesten dekket opp i en så stor stillingsbrøk at det for skolehelsetjenesten er 

mulig å utføre et tilfredsstillende arbeid. 50 % stilling på en ungdomsskole som Hauketo er 

sannsynligvis litt knapt, for å nå målet om god kontakt med elevene, noe som er nødvendig for at 

helsetilbudet skal utgjøre en forskjell utover det å følge opp vaksinasjonsprogrammet og nødvendig 

kartlegging. 

 

Mvh FAU ved Hauketo skole ved Karianne Engesbak  

og  

FAU ved Toppåsen skole ved Marianne Kluften Hagen 

 


