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LØRENSKOG KOMMUNE TAR DYSLEKSI PÅ ALVOR



•Lørenskog kommune
–Øst for Oslo
–Ca. 37 000 innbyggere
–Kommune i sterk vekst – ca. 3 % per år de siste 
år

–12 grunnskoler – ca. 4 600 elever

Lørenskog kommune tar dysleksi på alvor
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• «Ord som gror – les og skriv» – satsing på lesing i grunnskolen fra 
slutten av 90-tallet.

• Videreføring «Ord som gror – lek og lær» i barnehagen – fokus på 
begrepsinnlæring.

• Kvalitetssystem – utvikling av rapporteringsverktøy (RALF) –
systematisk oppfølging

• Fagkompetanse i kommunen
– modellerte undervisningsopplegg i klasserommet
– intensive lesekurs i tråd med forskning

• Revitalisering av «Ord som gror» i 2009 
• Nye retningslinjer vedtatt i 2014

Historisk tilbakeblikk
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Ord som Gror 
- Les og skriv 

kommunale retningslinjer for lese- og 
skriveopplæring i grunnskolen 

2014 

Det understrekes at «Ord som gror – Les og skriv, kommunale retningslinjer 
for lese- og skriveopplæring i grunnskolen» er en forpliktende plan for alle 
som arbeider i grunnskolen i Lørenskog kommune. 



• Felles satsningsområder – felles løft og forventninger

• Tett samarbeid med PP-tjenesten, inkludert logopedene

• Vedlikehold nødvendig
– Kompetanse
– Struktur
– Ressurser - prioritering

• Flere nye grep i 2009
– Vurderte ulike lesekartleggingsverktøy – valgte SOL
– Videreutdannet leselærere på alle skoler
– Ga økonomiske insentiver til ressurslærer i lesing
– Skolebasert utviklingsarbeid – implementering av SOL på alle skoler
– Kommunale veiledere til oppfølging av skolenes arbeid med lesing og SOL

Kultur for læring i Lørenskog
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• Kommunale koordinatorer
– Oppsøker rektor og gjør avtaler om oppfølging
– Holder kurs for nye lærere og ledere
– Holder årlig kurs for ledere
– Driver kommunalt lesenettverk
– Utvikler kommunal plan - retningslinjer

• Skolekoordinatorer
– Ansvar for implementering av SOL
– Bistår rektor i oppfølging av arbeidet med lesing på skolen
– Bistår rektor i resultatoppfølging
– Utarbeider skolens leseplan

Skolesjef etterspør oppfølging av plan i årlig vurderingssamtale

Veiledning og oppfølging av skolene
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• Revidert og vedtatt av politisk hovedutvalg

• Sterkere understreking av forpliktelsen til den enkelte skole

• Eget kapittel om at alle Lørenskogskoler skal være dysleksivennlige
– På linje med Dysleksi Norges krav, men ikke krav om sertifisering

• Alle elever i Lørenskog har tilgang på programvare for lese- og 
skrivestøtte.

• Alle skoler har en plan for arbeid med lesing 

Ord som gror –les og skriv – retningslinjer 2014
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• Inkludering - viktig perspektiv for alle elever

• Flere elever skal få sitt tilbud innenfor det generelle skoletilbud
– Færre elever med behov for spesialundervisning
– Tidlig innsats
– Korte og intensive kurs
– God samhandling mellom ressurslærere og kontaktlærere
– Øke kompetansen til alle lærere innenfor relasjonsbygging, psykisk helse og 

klasseledelse, lesing, regning og oppfølging av minoritetsspråklige elever
– Pilotprosjekt 1:1 på iPad

• Tiltak er basert på ny forskning – samarbeid med norske fagmiljø
– Stat.ped sør-øst
– Matematikksenteret
– Høgskolen i Oslo og Akershus 
– Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

«Alle lærer»
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• Strukturer for læring på alle nivå i Lørenskogskolen:

– Skoleeiernivået – mellom kommuner og internt i kommunen
– Lærende ledernettverk
– Lærende nettverk for ledelse og teamledere (lærere) i kommunal regi
– Partnerskolemøter – distriktsvis
– Læringsaksjoner

• Se modell

«Alle lærer» - organisasjonsutvikling
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• Redusert andel elever med spesialundervisning

• Kartleggingsresultater som viser god faglig utvikling

• Rektorer som beskriver lærere med større grad av trygghet og 
profesjonalitet i lærerrollen

Foreløpige funn
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Vi har en vei å gå for å ivareta alle elever!

Vi er lærende!

Vi søker ny kompetanse og setter det i system!

Vi er under utvikling!

Lørenskog kommune tar dysleksi på alvor
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