
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 i Vestfold, BUPA er det SMI-skolen, avdeling 

Ungdom som ivaretar opplæringen.
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Standard tekstsider:

Skole ved Sykehuset i Vestfold, BUPA døgn ungdom

Tilbudet er for ungdom som er innlagt på BUPA døgn 
ungdom og unntaksvis andre på BUPA som

tilfredsstiller gjeldende krav.

For å få plass på vår skoleavdeling må behandler sende 
digital søknad til studierektor. 

Skolen holder til i Adlers gate 39,  inngang B. 

Undervisning skjer i nært samarbeid med elevens 
hjemmeskole og foresatte. Vi har et daglig samarbeid med 
avdeling og behandlere. Vi er 2 pedagoger og tilbudet blir i 

hovedsak organisert som eneundervisning og tilpasses 
elevens faglige nivå og helsetilstand.

Vi ser det som viktig at ungdommene holder seg oppdaterte 
på det som skjer på hjemmeskolen, for å 

lettere komme tilbake. 
Vi følger derfor hjemmeskolens planer tett.

Tilbakeføring til hjemmeskolen planlegges nøye i 
samarbeid med avdeling, behandlingsansvarlig og 

kontaktlærer på hjemmeskolen.

Etter endt opphold skriver SMI-skolen en rapport som 
sendes til foresatte og hjemmeskolen.

Det skal ikke føres fravær på nærskolen for den tiden 
pasienten har vært elev ved SMI-skolen,

jfr. Rundskriv 6-2014 fra  
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Elever-

med-sarskilte-behov/Udir-6-2014/4/

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