
 Rakkestad kommune, Skolehelsetjenesten 2016 

Skolehelsetjenestens faste tilbud 
 
 

 Skolestartundersøkelse 
 
Helseundersøkelse, synstest, høreprøve ved behov, måling av vekt og høyde, 
tilbud om samtale og underlivsundersøkelse av jenter med bakgrunn fra land 
med høy forekomst av kjønnslemlestelse.  
 

 1.trinn 
 
Helsesøster besøker 1.trinn for å hilse på elevene og høre hvordan oppstarten 
på skolen har vært.  
 

 2.trinn  
 
Informasjon om vaksine og tilbud om påfyllingsdose mot difteri, stivkrampe, 
kikhoste og polio. Vaksineringen foregår på helsesøsters kontor på skolen.  

 
 3.trinn  

 
Helseopplysning i gruppe og tilbud om måling av vekt og høyde.  
Tema i helseopplysningen er egenomsorg/hygiene, kosthold/matpakke, fysisk 
aktivitet, ulykker/skader/skolemiljø og venner/skolemiljø og vold i nære 
relasjoner.  
 

 5.trinn 
 
Tilbud om samtale og underlivsundersøkelse av jenter med bakgrunn fra land 
med høy forekomst av kjønnslemlestelse. Helseopplysning i gruppe om 
pubertetsutvikling, gjerne sammen med lærer.   
Skolehelsetjenesten tilbyr, i samarbeid med skolen, samtalegrupper til barn av 
to hjem (PIS-grupper). 
 

 6.trinn  
 
Informasjon om vaksine og tilbud om påfyllingsdose mot meslinger, røde 
hunder og kusma.   
  

 7.trinn  
 
Informasjon om vaksine og tilbud til jenter om vaksine mot livmorhalskreft. 
Helseopplysning i gruppe.  
Tema er rus, tobakk, psykisk helse/ egne grenser i samarbeid med psykisk 
helsearbeid barn og unge og forebyggende enhet politi. 
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 8.trinn 
 
Individuell samtale, helseopplysning i gruppe og måling av vekt og lengde.  
Tema i helseopplysningen er smittsomme sykdommer og beskyttelse mot 
disse, seksuell helse og legning, psykisk helse, kosthold, tobakk/rus.  
 

 9.trinn  
 
Tilbud om samtale og underlivsundersøkelse av jenter med bakgrunn fra land 
med høy forekomst av kjønnslemlestelse. Informasjon om rettigheter og 
distribusjon av brosjyrer om tema tvangsekteskap, til elever som har bakgrunn 
fra land med høy forekomst av tvangsekteskap.  
 

 10.trinn 
 
Helseopplysning i gruppe, informasjon om vaksine og tilbud om påfyllingsdose 
mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.  
Tema i helseopplysningen er forplantningslære, prevensjon, seksuell helse og 
legning, seksuelt overførbare sykdommer og psykisk helse.   

 
  

 
 

 
 

 
 


