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Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt 
til høyere utdanning og arbeidsliv

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Sykehusskolen har ikke systematikk i å tilby 
karrierieveildning til enkeltelever på ungdomstrinnet og 
VG, som får endret livsituasjon og utdanningsmuligheter 
på grunn av sykdom

 -Opprette et prøveprosjekt med en 
karriere/rådgivningstjeneste som kan bistå de elevene det 
gjelder.

Sykehusopphold kan medføre faglig og sosial isolasjon 
som gjør det vanskelig å komme tilbake til ordinær skole.

 -Utrede muligheten og kriterier for aktiv bruk av robot AV 1.

Elever på Sykehusskolen kan opparbeide seg faglige 
kunnskapshull som gjør det vanskelig å følge ordinær 
undervisning når de er tilbake på nærskolen

 -Sykehusskolen må tilstrebe seg på å gi opplæring etter 
nærskolens planer/læringsmål.

 -Utarbeide skriftlige rutiner for overgang fra sykehusskolen 
til nærskolen
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Osloskolen skal ha høye ambisjoner for hver enkelt elev, og undervisningen skal sikre 
elevenes læring og faglige progresjon 

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Sykehusskolen har ikke en tilstrekkelig systematisk og 
innarbeidet underveisvurdering som en del av sin 
vurderingspraksis

 -Alle lærerne tar systematisk i bruk de fire prinsippene for 
vurdering for læring i både planlegging og undervisning 

Lærerne kan oppleve det vanskelig å stille faglige krav til 
elever i en sårbar situasjon og vite hvilke områder som 
skal prioriteres i sykdomstiden

 -Lærerne blir trygge i sin prioritering av fag- og 
timefordeling og grunnleggende ferdigheter

Lærerne mangler kunnskap om ulike diagnoser og 
pedagogiske konsekvenser av ulike sykdommer

 -Avholde kurs for lærerne.

Oslo kommune Side 4 av 5



Strategisk Plan - Sykehusskolen i Oslo - 2017

Osloskolen skal ha effektiv ressursutnyttelse i alle ledd

Risikovurderinger
Risiko Tiltak Indikator Mål 2017 Mål 2020

Skolens ansatte har for høyt sykefravær  -Risikovurdere sykefraværet i rapport til 
Bedriftshelsetjenesten, som en del av HMS arbeidet

Sykefraværsprosent - -

Skolens merkantile kompetanse og ressursomfang møter i 
dag ikke skolens behov

 -Konsulenten arbeidsoppgaver er klart definert. Avvik i % i forhold til budsjett 31.12. - -
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