
Plan for helsesamtaler og planlagt undervisning 

Skulelege er på helsestasjonen onsdag kl. 09.00 – 12.00. 

Aktuell undervisning i tillegg til plan under (etter ynskje frå lærar) kan vere:  

kosthold, fysisk aktivitet, søvn, hygiene, psykisk helse, psykologisk førstehjelp, trivsel, rus, pubertet, 
seksualitet, identitet, holdninger, eigne og andres grenser, seksuelt overførbare infeksjonar og prevensjon.  

Klassetrinn Type helseundersøking Føremål / Tema Kvar 

1.klasse  
 

Individuell skulestartundersøking: 
Helsesamtale med helsesjukepleiar og 
helseundersøking med skulelege (dette 
er einaste faste konsultasjon med 
skulelege).  
 
Målretta samtale og frivillig 
underlivsundersøking, jmf. «førebygging 
av kjønnslemlesting»  
 

Kartlegge barnet sine ressursar og evt. 
utfordringar. Ved behov kan vi sette 
inn tiltak og/eller koble inn andre 
samarbeidspartnarar. 
 
 
Førebyggje kjønnslemlesting og 
redusere plager. Aktuelle land sjå 
«førebygging av kjønnslemleseting» 

På Stryn 
helsestasjon 

 Introduksjon av helsesjukepleiar og 
enkel info om helsesøstertilbudet i 
klassene (vise hvor kontoret er).  

 På skulen 

2. klasse  Vaksineinformasjon i klasse.  Skriftlig 
vaksineinformasjon til foreldre i forkant 
av vaksinering. 
 
Vaksine: difteri, stivkrampe, kikhoste, 
poliomyelitt (DTP-IPV)  

Førebygge sjukdom  
 
Brosjyre: «Vi får vaksine» 

På skulen 

 Undervisning:  
Psykologisk førstehjelp 

Tema: Mestring av eigne følelsar På skulen 

3. klasse  Individuell helsesamtale med 
helsesjukepleiar.  
 
Høgde og vekt. 
 
Informasjon i klassane på førehand. 

Tema: vekst, kost, aktivitet, søvn, 
hygiene, trivsel, venner, vold i nære 
relasjonar. 
 
Avdekke uheldig vekstutvikling.  
 
Ved behov får foreldre tilbod om 
oppfølgingssamtale med  
helsesjukepleiar/skulelege. 

På skulen 

5. klasse Målretta samtale og frivillig 
underlivsundersøking, jmf. «førebygging 
av kjønnslemlestense» (sende 

Førebyggje kjønnslemlesting og 
redusere plager. Aktuelle land sjå 
«førebygging av kjønnslemleselse» 

På Stryn 
helsestasjon 

https://www.helsedirektoratet.no/search?searchquery=kj%C3%B8nnslemlestelse#!
https://www.helsedirektoratet.no/search?searchquery=kj%C3%B8nnslemlestelse#!
https://www.helsedirektoratet.no/search?searchquery=kj%C3%B8nnslemlestelse#!
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-difteri-stivkrampe-kikhoste-og-poliomyelitt/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-difteri-stivkrampe-kikhoste-og-poliomyelitt/
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/vi-far-vaksine.pdf
http://solfridraknes.no/
https://www.helsedirektoratet.no/search?searchquery=kj%C3%B8nnslemlestelse#!
https://www.helsedirektoratet.no/search?searchquery=kj%C3%B8nnslemlestelse#!
https://www.helsedirektoratet.no/search?searchquery=kj%C3%B8nnslemlestelse#!


invitasjonsbrev på førehand) 
 

 Undervisning: 
Psykologisk førstehjelp 

Tema: Mestring av eigne følelsar På skulen 

6. klasse  Vaksineinformasjon i klasse.  Skriftlig 
vaksineinformasjon til foreldre i forkant 
av vaksinering. 
 
Vaksine: MMR (meslingar, røde hundar, 
kusma)  

Førebygge sjukdom  På skulen 

 Besøk frå SMISO. Spre informasjon og kunnskap om 
seksuelle overgrep, og å sette fokus 
på samfunnsforhold som kan bidra til 
å legitimere seksuelle overgrep. 

På skulen 

7. klasse  Vaksineinformasjon i klasse.  Skriftlig 
vaksineinformasjon til foreldre i forkant 
av vaksinering. 
 
Vaksine: HPV for jenter og gutar  
(to doser) 

Førebygge sjukdom  På skulen 

8. klasse  Individuell helsesamtale med 
helsesjukepleiar.  
 
Høgde og vekt. 
 
Informasjon i klassane på førehand. 

Tema: vekst, kost, aktivitet, søvn, 
hygiene, trivsel, venner, vold i nære 
relasjonar. 
 
Avdekke uheldig vekstutvikling.  
 
Ved behov får foreldre og 
ungdommen tilbod om 
oppfølgingssamtale med 
helsesjukepleiar/skulelege. 

På skulen 

9. klasse Samarbeid med  helsesjukepleiar, 
tannhelsetjenesten og 
folkehelserådgiver 

Førebyggje bruk av tobakk og snus. 
Fremme sunt og godt kosthold og 
tannhelse, samt fremme bruk av vatn 
som tørstedrikk.  

På skulen 

10. klasse  Vaksineinformasjon i klasse.  Skriftlig 
vaksineinformasjon til foreldre i forkant 
av vaksinering. 
 
Vaksine: difteri, stivkrampe, polio (DTP-
IPV)  

Førebygge sjukdom  På skulen 

10. klasse Besøk på «Helsestasjon for ungdom» 
(HFU) med helsesjukepleiar og lege 

Holdningar, seksualitet, prevensjon og 
seksuelt overførbare infeksjonar (SOI). 
 

På 
helsestasjonen 

Stryn vidaregåande skule 

http://solfridraknes.no/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-meslinger-kusma-og-rode-hunder-mmr-vaksine/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-meslinger-kusma-og-rode-hunder-mmr-vaksine/
https://smiso-st.no/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-hpv-humant-papillomavirus/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-difteri-stivkrampe-kikhoste-og-poliomyelitt/
https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-difteri-stivkrampe-kikhoste-og-poliomyelitt/


 

Felles info 
VGS 

«Bli kjent runde» i alle klasser. 
Introduksjon av helsesykepleier og enkel 
info om helsesykepleiertilbudet + 
helsestasjon for ungdom (HFU) 
 
Informasjon til alle om 
meningokokksykdom og –vaksine. 
Vaksinering på skulen 

 På skulen 
 
 
 
 
På skulen / 
auditoriet 

Happening i 
kantinen 

- Verdens prevensjonsdag kombinert 
med klamydia-kampanje 
 
- Verdensdag for psykisk helse 
 
- Tobakksfri + frukt- og vanndag (med 
tannhelse og miljøkoordinator) 

 På skulen i 
kantinen 

VGS 1 
klasse 

Undervisning:  
VIP (Veiledning i psykisk helse) 
 
Gjennomføre drømmeskolen i VG1 
klasser (etter skolens plan) 

Lærer samler inn anonyme 
spørrelapper på forhånd. 
 

På skulen 

VGS GMU Undervisning:  
Seksualitet, seksuell tilhørighet og «mine 
og dine grenser» 

Lærer samler inn anonyme 
spørrelapper på forhånd. 
 
Undervisningopplegg fra «Sex og 
politikk» 
 

På skulen 

VGS 2 
klasse 

Undervisning:  
Seksualitet, seksuell tilhørighet og «mine 
og dine grenser» samt prevensjon 
 

Lærer samler inn anonyme 
spørrelapper på forhånd. 
 
Undervisningopplegg fra «Sex og 
politikk» 
 

På skulen / 
auditoriet 

VGS 3 
klasse 

Undervisning:  
Russeinformasjon: Rus, «Hvor går 
grensa» og SOI 

Lærer samler inn anonyme 
spørrelapper på forhånd. 

På skulen / 
auditoriet 

https://sexogpolitikk.no/seksualundervisning/
https://sexogpolitikk.no/seksualundervisning/
https://sexogpolitikk.no/seksualundervisning/
https://sexogpolitikk.no/seksualundervisning/
https://sexogpolitikk.no/seksualundervisning/
https://sexogpolitikk.no/seksualundervisning/

