Ruutipuiston sairaalakoulu

Sairaalaopetuksella on erikoissairaanhoidon tukena omat tehtävät:


Koulunkäynti mahdollistaa sairaalahoidossa oleville lapsille ja nuorille normaaleja arjen toimintoja.



Ylläpidetään ja tarvittaessa palautetaan koulunkäyntirutiineja.



Aloitetaan tarvittaessa korjaava opetus esimerkiksi pitkien poissaolojaksojen jälkeen.



Arvioidaan oppilaan toimintakykyä yhteistyössä hoidon kanssa.



Kartoitetaan mahdollisia oppimisvaikeuksia ja muita koulunkäyntiä hankaloittavia asioita.



Etsitään oppilaan vahvuuksia.



Noudatetaan oman koulun tai tarvittaessa sairaalakoulun opetussuunnitelmaa.



Yhteydenpito ja neuvottelu hoidon, kodin, oppilaan lähikoulun ja tarvittaessa lastensuojelun kanssa.

Sairaalakouluun tullaan hoidon kautta:
Hoitoon hakeudutaan huoltajien toimesta. Nuorten kohdalla hoitoon hakeudutaan myös omatoimisesti.
Yksilökohtainen oppilashuolto voi olla lapsen, nuoren ja huoltajien tukena hoitoonohjauksessa, mutta ei
voi sivuuttaa perheitä / huoltajia. Lähetteen psykiatrian poliklinikalle voi kirjoittaa terveyskeskuslääkäri,
koululääkäri tai yksityislääkäri.

Osastolta kouluun:
Yhteydenotto sairaalakouluun tapahtuu lasten- ja nuorisopsykiatrian osastojen, somaattisten osastojen
tai syömishäiriöyksikön toimesta. Yhteys otetaan sairaalakoulun opettajaan. Sairaalakoululle annetaan
ensimmäiset tiedot lapsesta ja nuoresta viikoittain pidettävissä koulupalavereissa osastoilla. Sairaalakoulun opettaja osallistuu myös hoitosuunnitelmaneuvotteluihin, joissa saadaan lisävalaisua oppilaiden
taustoihin ja elämäntilanteisiin. Somaattisilta osastoilta otetaan yhteys sairaalakouluun ja sovitaan opetuksen järjestämisestä tapauskohtaisesti. Oppilaan hoitotiimi osastolla toimii yksilökohtaisen oppilashuollon monialaisena asiantuntijaryhmänä osastojakson ajan. Oppilaan koulupaikka säilyy omalla lähikoululla.

Poliklinikalta kouluun (Avo-oppilas):
Yhteydenotto sairaalakouluun tapahtuu lasten tai nuorisopsykiatrian poliklinikan toimesta, jotka määrittävät hoidon piirissä olevien sairaalakoulupaikan tarpeen. Yhteys otetaan sairaalakoulun johtajaan. Pidetään kouluneuvottelu, jossa kartoitetaan kaikki mahdollinen perustasolla annettu tuki, joka on edellytyksenä avo-paikalle. Sairaalakoulun Avo-oppilaspaikka ei ole vaihtoehto lastensuojelullisille toimille.

Avo-oppilaan oppilaaksiotto:
Oppilaaksiottopäätöksen tekee sairaalakoulun johtaja. Sovitaan opetuksen järjestämisestä ja jakson pituudesta tapauskohtaisesti. Oppilaan hoitotiimi psykiatrian poliklinikalla toimii yksilökohtaisen oppilashuollon monialaisena asiantuntijaryhmänä osastojakson ajan. Oppilaan koulupaikka säilyy omalla lähikoululla.

Takaisin omaan kotikouluun:
Järjestetään kouluasioita koskeva neuvottelu, jossa varmistetaan koulun kannalta oleellisen tiedon siirtyminen kotikouluun. Nivelvaihe ja siihen valmistautuminen on hyvä olla riittävän pitkä. Nivelvaiheeseen
suunnitellaan riittävät ja perustellut tukitoimet. Tukitoimet ja vastuuhenkilöt kirjataan ylös. Siirtymiseen
liittyvät asiat dokumentoidaan.

Oppilaan arviointi sairaalaopetuksessa:
Jos oppilas opiskelee sairaalakoulussa vain lyhyen jakson, todistuksen antaa oppilaan oma kotikoulu. Kotikoulun tulee ottaa todistusta antaessaan huomioon sairaalakoulun antamat tiedot sairaalakoulussa
opiskellusta ajasta. Jos oppilas opiskelee sairaalakoulussa pidemmän jakson, lukukauden tai sitä pidemmän ajan, todistuksen antaa sairaalakoulu. Päättötodistus annetaan oppilaalle aina kotikoulun lomakkeella ja todistuksen allekirjoittaa kotikoulun rehtori. Päättöarvioinnin suorittavat kotikoulun ja sairaalakoulun oppilasta opettaneet opettajat yhdessä.

