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DYSLEKSIVENNLIG SKOLE
En god skole for alle

Mange skoler tror de hverken har tid eller råd til 
å være dysleksivennlige. Men det er ikke sånn at 
våre dysleksivennlige skoler har særlig mye mer tid 
eller ressurser, eller færre utfordringer, enn andre 
skoler. Det som kjennetegner dem, er evnen til å se 
forbedringspotensial og vilje til å endre praksis  
i skoleorganisasjonen.

For å bli en dysleksivennlig skole må skolen skrive 
en søknad om hvordan det arbeides med hvert 
enkelt punkt i vår kriterieliste. Det forventes ikke 
at alle punktene er oppfylt, men at skolen har 
intensjon om å nå målsetningen i hvert punkt.

Søknadsprosessen
1. Skolen sender en søknad til Dysleksi Norge på 

e-post. Legg ved planer og dokumenter som 
beskriver hvordan skolen jobber. Søknaden 
må inneholde informasjon om hvordan skolen 
jobber med hvert enkelt punkt i kriterielisten.

2. Dysleksi Norge besøker skolen.

3. Skolen får en rapport med vurdering av om 
kriteriene er oppfylt, og en tilbakemelding på 
hva som eventuelt må forbedres.

4. Landsstyret i Dysleksi Norge godkjenner skolen 
som dysleksivennlig hvis den møter kriteriene.

5. Skolen mottar et skilt som synlig bevis på at de 
er blitt godkjent som dysleksivennlig skole. 

Se dysleksinorge.no for pris og søknadsfrist.



8. Skolen arbeider aktivt for å fremme tilpasset opplæring 
gjennom å legge til rette for varierte arbeidsmåter. 
Skolen benytter metoder som sikrer forståelse, har gode 
rutiner for «vurdering for læring» og involverer elevene  
i egen læring.  

9. En dysleksivennlig skole skal ivareta rettighetene til 
elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker 
og spesifikke språkvansker. Skolen må ha satt seg godt 
inn i de rettigheter og regler som finnes, og ha gode 
rutiner for å gi informasjon om eventuelle konsekvenser, 
herunder om fritaksregler, for elevene. 
 
Skolen gir elevene (kryss av): 
rett til å bruke lese- og skriveteknologi (LST) i alt skriftlig 
arbeid 
rett på tilpassede lekser (Husk: reell tilpasning, ikke 
mengdedifferensiering) 
rett til å vise sin kompetanse gjennom muntlige 
besvarelser der det er mulig 
rett til å bruke digitale lærebøker/lydbøker i alle fag 
rett på utvidet tid på prøver/eksamener 
rett til å få oppgavene opplest 

10. Foresatte får god informasjon om hva som er skolens 
plan for oppfølging av eleven. Foresatte medvirker til 
hvordan skolen kan tilrettelegge for eleven på best mulig 
måte. Skolen bør lage egnet skriftlig foreldreinformasjon.  
HUSK: Legg ved skolens plan for god 
foreldreinformasjon.

4. Skolen har et læremiddeltilbud som sikrer alle elever 
tilgang til alt fagstoff. Skolen har innarbeidet gode 
rutiner for bruk av lese- og skrivestøttende teknologi 
(LST), digitale lærebøker og/eller lydbøker. Skolen har 
en rutine for hvordan elever som trenger kompensering, 
får opplæring, oppfølging og tilgang til disse. 
HUSK: Legg ved skolens plan for IKT.

5. Skolen arbeider aktivt for å skape et godt læringsmiljø 
og har fokus på klasseledelse og god struktur 
i undervisningen. Det foregår et kontinuerlig 
holdningsskapende arbeid ved skolen for å sikre at alle 
elever føler seg trygge og respekterte. Skolen har gode 
rutiner for både elevmedvirkning og foreldresamarbeid. 
Det er viktig at en dysleksivennlig skole jobber målrettet 
med åpenhet rundt det å ha spesifikke vansker.

6. Skolen har innført en rutine for kartlegging av elevene 
som gjør at elevenes utvikling eller mangel på utvikling 
overvåkes. Skolen har prosedyrer for hva som skjer når 
en finner elever med spesifikke vansker. 
HUSK: Legg ved skolens kartleggingsplan. 

7. Skolen må ha en god leseplan som bygger på 
forskningsbasert og anerkjent opplæring i lesing. Dette 
må være utbredt praksis i klasserommet. Skolen har 
rutiner for å sette inn forskningsbaserte tiltak for elever 
som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker, 
matematikkvansker eller språkvansker. Skolen evaluerer 
effekten av tiltakene underveis og justerer tiltakene for  
å sikre best mulig utvikling.  
HUSK: Legg ved skolens leseplan.   

Dysleksivennlig skole – 10 kriterier

1. Skoleledelsen og lærerne har drøftet hva skolen 
kan gjøre for elever med lese- og skrivevansker, 
matematikkvansker og/eller språkvansker og har 
besluttet at skolen har som målsetting å være en 
dysleksivennlig skole. En dysleksivennlig skole skal til 
enhver tid etterstrebe å jobbe etter faglige retningslinjer. 
Søknaden bør behandles i alle skolens organer og ligge 
inne i virksomhetsplanen.  
HUSK: Beskriv i korte trekk hvordan prosessen har 
forløpt. Ta med hele personalet, foreldre og elever  
i dette arbeidet. 

2. Dysleksivennlige skoler skal være gode skoler 
for elever med lese- og skrivevansker, men også 
matematikkvansker og språkvansker.  
HUSK: Beskriv hvordan dere som skole jobber med 
matematikkvansker og språkvansker. Det er ønskelig på 
sikt å ha et godt planverk for alle tre områder. 

3. Skolen arbeider kontinuerlig med kompetanseheving 
av lærere på områdene lese- og skrivevansker, 
matematikkvansker og språkvansker, samt god 
pedagogisk bruk av IKT-hjelpemidler.  
HUSK: Beskriv både hva dere har gjort, og hva 
dere planlegger for å videreutvikle/opprettholde 
kompetansen.  
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