
Sykehusskolen i Oslo
Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål 

Opplæring for elever 
i grunnskole og 
videregående skole 
innlagt på sykehus 

KONTAKTINFORMASJON

Administrasjon

Rektor: Sissel Gråberg Vatn

Tlf.: 23 07 01 78 / 932 41 223

E-post: sissel.vatn@ude.oslo.kommune.no

Ass.rektor: Anne B. Lundestad

Tlf.: 23 07 32 42 / 975 77 120

Besøksadresse: 

Forvalterboligen

Sognsvannsveien 11

0372 Oslo

Postadresse:

OUS-HF

Rikshospitalet

Sykehusskolen i Oslo

Pb 4950 Nydalen

0424 Oslo

Skoleavdelingen på Ullevål: tlf.: 22 11 99 18

Skoleavdelingen på Rikshospitalet: tlf.: 23 07 32 46

Skoleavdelingen på Radiumhospitalet: tlf.: 22 93 53 55 / 91 30 30 90

Skolens åpningstider:

Mandag 9.30 – 12.00

Tirsdag 9.30 – 12.00 og 13.00 – 15.30

Onsdag 9.30 – 12.00 og 13.00 – 15.00

Torsdag 9.30 – 12.00 og 13.00 – 15.00

Fredag 9.30 – 12.00 og 13.00 – 15.00



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 (jmf. Opplæringsloven, paragraf 13a). Ved Oslo 

universitetssykehus er det Sykehusskolen i Oslo som ivaretar 

opplæringen.

Det skal ikke føres fravær på nærskolen for den tiden pasienten 

har vært elev ved Sykehusskolen, jfr. Rundskriv 6-2014 fra UDIR.

Sykehusskolen gir et undervisningstilbud til elever fra første 

trinn i grunnskolen til siste skoleår på videregående skole. 

Undervisningen foregår i egne skolerom eller på rommet der 

eleven er innlagt.

Vi har tett samarbeid med foresatte og med elevens nærskole 

og innkaller til møter ved behov. Undervisningen tilpasses 

det faglige nivået og helsetilstanden til eleven. Dette krever 

kontinuerlig dialog med det medisinske personalet. Målet for oss 

er at eleven skal opprettholde selvfølelse, oppleve mestring og få 

motivasjon til videre skolegang.

På skolen er barna og de 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 er veldig greit å få tankene over på noe annet 
under behandling. For meg var det viktig å 
oppleve mestring selv om jeg i perioder ikke orket 
å gjøre så mye. Da jeg gjorde skolearbeid slapp 
jeg å tenke på at jeg var syk”. Elev i vgs

”For meg er det mer stressende ikke å gå på 
skolen enn å gå på skole. Det er jo litt koselig
å gå på skolen her også. Man får være litt sosial 
og føle seg normal blant alt det unormale”.
Elev i vgs

“Sykehusskolen gjør rett og slett dagene litt 
lettere”. Elev på 8.trinn

Du fi nner mer informasjon på skolens hjemmeside:

www.sykehusskolen.osloskolen.no


