
 
 
 
 
 
 

 
Fagkonferanse med ulike perspektiv på dysleksi. 

For alle som er opptatt av barn og unges læring. 
 

09.00 - 09.15   Politisk perspektiv på dysleksisaken! 
  Statsminister Erna Solberg åpner konferansen. 

09.15 - 09.25   Kulturelt innslag 
  Popartist Mari Hajem. 

 
09.25 - 09.50   Hvorfor trenger vi faglige retningslinjer? 

  For å hjelpe barnehage, skole og PPT med å få til god praksis, har vi      
  laget faglige retningslinjer. Vi presenterer disse for første gang. 
  Åsne Midtbø Aas ser på utfordringene i fra Dysleksi Norge sitt perspektiv. 

 
  09.55 – 10.25  Lørenskog kommune tar dysleksi på alvor 

 Skolesjef Camilla Sandstrøm Mathiassen deler skoleeiers perspektiv. 
 
10.25 – 10.55  Pause med mulighet til å besøke stands. 

 
10.55 - 11.15   Hva skal til for å lykkes? 

  PPT-perspektiv på Dysleksivennlig praksis. 
  Hilde R. Straume, logoped/PP-rådgiver, Pedagogisk Psykologisk Senter, Ås kommune. 

 
11.15- 12.00  Nytt fra Dysleksistudien i Tromsø 

 Dysleksistudien følger barn fra tidlig leveår og frem til 2. klasse blant annet for å se på     
 muligheten for å identifisere dysleksi tidlig. UiT har utviklet et screeningverktøy for ungdom     

                        og voksne (http://literate.no), og jobber med verktøy for barn fra 5 til 12 år.  
                        Trude Nergård Nilssen, professor, UiT. 
 
12.00 – 13.00  Lunsj og besøk på stands. 

 
13.00 – 13.15  Animasjonsfilmen "I am dyslexic" 

 Mads Johan Øgaard deler sitt perspektiv på det å ha dysleksi. 
 
13.15 – 14.00  Tidlig og riktig innsats i praksis 

 Turid Helland, professor ved UiB, har forskerblikk på tidlig innsats. Turid sitter i  
 Dysleksi Norges fagutvalg, og har vært med på å lage de faglige retningslinjene. 

 
14.00 – 14.15 Foreldreperspektiv 

 Hvordan er det å ha barn på en Dysleksivennlig skole?  
 Ingvild Blom, mor til fire, deler sine erfaringer. 

 
14.15 – 14.45  Pause med mulighet til å besøke stands. 

 
14.45 – 15.15  Begynneropplæring i lesing 

 Reidun Flugstad Rygg, kontaktlærer på en Dysleksivennlig skole. 
 
15.15 – 15.45  Perspektiv på styringsutfordringer i norsk skole 

 Marie Elise Axelsen, avdelingsdirektør fag og prosess, Statped. 
 
15.45- 16.00  Vi deler for første gang ut Perspektivprisen 

 Det vil bli mulig å nominere på Dysleksi Norges nettside. 

 
Fredag 8. september, 2017. 

Røde Kors konferansesenter, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo. 
For informasjon og påmelding, se www.dysleksinorge.no/produkt/konferanse 


