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 Skolestue 2 BU1 (Børnekræftafdelingen)   

 

 Skolestue 1 udenfor afd. BU1 

 

 Familiehuset  

 

 Dansk Center for Partikelterapi                Stråleklinik Aarhus 

 

BU1 står for Børn og Unge afsnit 1  

           

           Velkommen til skolestuerne på Aarhus  

                           Universitetshospital    

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolestue 1 udenfor afd. BU1 tlf. 78451490 

Lærer: Bruno Kjær 

 

Skolestue 2 på BU1 (Børnekræftafdelngen) tlf. 78451493 

Lærere: Mette Isager og Inga Magnusdottir 



Kære skoleelev i 0 - 9.-klasse    

Når du skal til strålebehandling på Aarhus Universitetshospital i 

Dansk Center for Partikelterapi eller Stråleklinik Aarhus, kan du 

gå i skole i en af hospitalets to skolestuer. De ligger ca. 50 meter 

fra hinanden. 

Hvilken en af skolestuerne du skal tilknyttes, aftaler vi inden du 

skal starte på din strålebehandling. Du er også velkommen til at 

se skolestuerne, når du f.eks. er til samtale i stråleterapien. 

Hvis du bor i Familiehuset og har det for dårligt til at komme i 

skolestuerne, kan der være mulighed for, at der kan komme en 

lærer over til dig. Det finder vi ud af 😊 

Undervisningen er gratis for dig.  

 

 

 

 

 

 

                 Skolestue 2 på afs. BU1 (børnekræftafdelingen) 

   I skolen kan du: 

 Lære nye ting 

 Lave lektier 

 Hygge dig med andre elever 

 Spille spil 

 Skrive breve og mails til din klasse 

 Være kreativ 

 Være elev og ikke patient 

 

Skolestuerne er også dit frirum 😊 

 

 

 

 

 

 

                                        Skolestue 1 udenfor afs. BU1  

Inden du starter på din strålebehandling, skal vi tale med dine 

forældre og måske også med dig, så vi ved nogenlunde hvad vi 

skal arbejde med. Hvis vi skal samarbejde med din egen skole, 

skal dine forældre give os lov til at kontakte den. 

Vi glæder os til at møde dig. 

Ring eller send en mail eller sms til Mette eller Inga, så kan vi 

aftale et tidspunkt, hvor vi kan tale sammen. 

 

HUSK SKOLETASKEN! 😊 

 

Venlig hilsen  

Mette Isager, mei@arhus.dk priv. 23981040 

Inga Magnusdottir inglom@aarhus.dk  priv. 26211534 
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