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

I Opplæringsloven for grunnskolen og videregående skole slås 
det fast at barn og unge som ligger på sykehus har 

rett til opplæring.

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for at denne retten 
blir oppfylt (jfr. Opplæringsloven § 13 -3A). 

Ved Sykehuset Telemark (STHF) er det SMI-skolen som ivaretar 
opplæringen på «Skolestua». 

Sentralbord Tlf.: 47 89 40 00

Rektor:
Anne L. Enger Ulrichsen

Tlf.: 93 22 31 55
anne.ulrichsen@vtfk.no

Avdelingsleder:
Gry Beate Gulbrandsen

Tlf.: 93 48 50 62
gry.beate.gulbrandsen@vtfk.no

Lærere på «Skolestua»:
Mette Skamfer

Hege Ødegård

Tlf: 41 28 76 42
Mette.skamfer@vtfk.no

Tlf: 95 27 72 69
anne.hege.ovrom.odegard@vtfk.no

Barneavdelingen

ved 

Sykehuset 

Telemark

Skolestua

mailto:anne.ulrichsen@vtfk.no


Standard tekstsider:

Skolestua - Sykehuset Telemark

For elever som er innlagt i barneavdelingen ved Sykehuset 
Telemark, gir SMI-skolen et undervisningstilbud.

Vi gir tilbud til alle elever fra første trinn i grunnskolen og ut 
videregående skole. Undervisningen foregår for det meste på 

«Skolestua», men av og til også på rommet der 
eleven er innlagt.

«Skolestua» befinner seg helt innerst i barneavdelingen i 
5. etg. på Sykehuset Telemark i Skien. 

Undervisningens innhold og omfang tilpasses elevens faglige 
nivå og helsetilstand. Vi har tett dialog med foresatte, og med 

deres samtykke samarbeider vi med det medisinske 
personalet og elevens hjemmeskole. 

Ta gjerne med skolebøker, PC eller nettbrett når du kommer!

På skolen vår er barn og unge først og fremst elever, og 
ikke pasienter. Skolen er fremtidsrettet og tar vare på det 
friske. Derfor bidrar sykehusskolen også til bedre helse.

Det skal ikke føres fravær på hjemmeskolen for den tiden 
pasienten har vært elev ved «Skolestua», 

jfr. Rundskriv 6 – 2014 fra Udir.

Dersom eleven får undervisning ved SMI-skolen i mer enn 5 
dager, skriver vi en rapport som sendes til elevens foresatte og 

hjemmeskole.

Åpningstider ved Skolestua: 

Vi følger vanlig skolerute.

Du finner mer informasjon på SMI-skolens hjemmeside:
https://www.vtfk.no/skoler/smi-skolen

Man Tirs Ons Tors Fred

9-11 9-11 9-11 9-11 09-12

Pause Pause Pause Pause Pause

12.30.-13.30 12.30.-13.30 12.30.-13.30 12.30.-13.30

Vår visjon er; «Et godt sted å være – hvor alle kan lære!"

https://www.vtfk.no/skoler/smi-skolen

