
Innlandet Pedagogiske 
Kompetanse- og Veiledningstjeneste

Skolen vår 
passer for alle 

- den passer for 

deg



Litt om skolen

InnPed er ikke som andre 
skoler. En skole kan være 
mange ting. Vår skole 
passer for alle - den 
passer spesielt godt for 
deg som befinner deg i 
en vanskelig tid i livet.

Dyreassistert pedagogikk

På skolen hos oss jobber det både hunder 
og hester som kan være til støtte og hjelp i 
undervisningen. Du vil bare få dette tilbudet 
om du ønsker det selv. Dyreassistert ped-
agogikk kan være aktuelt i noen skoletimer, 
eller pauser og friminutt. Hundene er med 
på alle arenaene våre, mens hestene møter 
du på uteskolen.

Visste du at

Hos oss får du være en 
del av en liten gruppe. 
Du får være sammen 
med lærere som er 
oppriktig interessert 
i deg. Vi ser deg, og 
ønsker å forstå deg!

Skolen vår er særlig til-
rettelagt for barn og unge 
som har et behandlings-
tilbud ved Sykehuset 
Innlandet.

Når du er under behand-
ling har du både krav på- 
og plikt til å gå på skole 
- dette er en del av selve 
behandlingen.

Det finnes mange måter 
å lære på. Hos oss får du 
verktøy til å lese, skrive 
og forstå bedre.

Vi lager et skoleopplegg som 
passer akkurat for deg.

Det du lærer mens du er her 
sørger vi for at hjemskolen din 
får oversikt over og bidrar gjerne 
med veiledning til skolen.

Vi ønsker at 
skolen skal være 
et hyggelig sted 
å være. 

Husk at dine 
interesser 

er en viktig 
ressurs!



Vi følger den ordinære skoleruta til Elverum 
kommune - se elverum.kommune.no

skraa.no

Husk 
å ta med 

bøker og PC 
hvis du har

Skoletid:
Mandag - fredag kl 09:00 - 14:15
(fredag slutter vi kl 12:15) 

Du er hjertlig velkommen til å ta kontakt
Ring 481 30 199 eller 482 73 650.  
Ved ønske om mer informasjon, sjekk hjemmesiden

Vår visjon er at alle vil lære.
Vi er her for deg.


