Barn og unge har rett på undervisning
når de er på sykehus
Barn og unge har rett på
undervisning når de er på sykehus

SMI-SKOLEN

Det er fylkeskommunen som har
ansvaret for at denne retten blir
oppfylt(jfr. Opplæringsloven, § 133a). Ved Kysthospitalet, Sykehuset i
Vestfold (SIV) er SMI-skolen som
ivaretar opplæringen.

Kontaktinformasjon, SMI-skolen:
Sentralbord: tlf. 47 89 40 00
Rektor: Anne Enger Ulrichsen
Tlf. 93 22 31 55
Epost: anne.ulrichsen@vtfk.no

Etter endt opphold skriver SMIskolen en rapport som sendes
eleven/foresatte og elevens
hjemmeskole.
Til informasjon skal det ikke føres
fravær på hjemmeskolen for den
tiden eleven har vært ved
Kysthospitalet, jfr. Rundskriv 6-2014
fra Udir.

Studierektor: Elfrid S. Sivertsen
Tlf. 95 99 11 75
Epost: elfrid.sivertsen@vtfk.no
Lærere på Kysthospitalet:
Ida Marie Lepperød Hallesby
Tlf. 91 62 93 87
Epost: ida.hallesby@vtfk.no
Anita Haaberg
Tlf. 48154597
Epost: anita.haaberg@vtfk.no

Skole på
Kysthospitalet

Skole på Kysthospitalet,
Stavern, SIV
Når du er på Kysthospitalet har du rett til å få et
skoletilbud. Fyll ut skjemaet som du fikk sammen
med denne brosjyren og send inn via e-dialog eller
pr post.

Vi legger til rette for at barn og unge
med rett og plikt til opplæring får
undervisning også mens de er innlagt
på Kysthospitalet. Det er et
undervisningstilbud til elever fra
første trinn i grunnskolen til siste
skoleår på videregående skole. I
tillegg kan barn i førskolealder som
har spesialpedagogisk
tilbud/oppføling i barnehagen få
opplæring.

Vi samarbeider med sykehuset,
foresatte, elevens hjemskole og
andre instanser ved behov.
Undervisningen tilpasses elevenes
faglige nivå, treningstilbud og
helsetilstand.

Skolen på Kysthospitalet skal være et
godt sted å være og et godt sted å
lære.
Til eleven:
Ta gjerne med deg skolebøker du vil
få bruk for. Dersom du bruker
nettbrett, PC eller andre
hjelpemidler er det fint om du også
tar med dette.

Vi gjør oppmerksom på at skolen ved
Kysthospitalet holder stengt i skolens
ferier, blant annet sommerferie,
høstferie(uke 41) og
vinterferie(uke 8).

Ta gjerne kontakt med en av lærerne
på Kysthospitalet hvis det er noe du
lurer på.
Vi ser frem til å treffe deg!
SMI-skolens hjemmesider: vtfk.no/skoler/smi-skolen/meny/helse-og-barnevernsinstitusjoner/kysthospitet-barn-og-unge/

