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Hjertelig velkommen som delegat på Dysleksi Norges 
landsmøte 2018!
Jeg vil ønske akkurat deg hjertelig velkommen til landsmøte. Landsmøtet 
er organisasjonens høyeste myndighet. Det er allerede tre år siden vi var 
samlet på Gardermoen i 2015, mange av dere er kanskje her som delegat 
for første gang, noen er erfarne delegater. 

Vi er alle en stor «familie» som tar vare på hverandre. Vi som er tillitsvalgte 
i organisasjonen, representerer hvert enkelt av alle våre medlemmer. Nå 
skal vi velge et nytt styre, vi skal legge planer, og vi skal sette overordnet 
politisk retning for Dysleksi Norge. Det er her vi setter medlemmenes 
ønske i fokus. Alt dette er både spennende og veldig viktig for Dysleksi 
Norge. 

Kanskje du synes handlingsplanen er spenstig – eller langt ifra spenstig? 

Nå har du sjansen til å fortelle hva du mener! Bruk stemmen din for å sikre 
at det du og medlemmene du representerer synes er viktig, blir med i alle 
de viktige beslutningene vi skal fatte på landsmøtet.

Dysleksi Norge er til for medlemmene – som trenger at vi kjemper for 
deres viktige sak.

De som sitter med lekser i timevis uten å føle mestring. De som gjør det 
bra på skolen, men ikke får ut sitt fulle potensial. De som har gitt opp 
skolen. De som føler at arbeidslivet ikke lenger er for dem. Opplæring 
gis på engelsk, og det stilles stadig høyere krav til skriftlige ferdigheter 
og formell kompetanse. Eller de som føler seg latterliggjort hver gang de 

ytrer seg på sosiale medier. 2015 var året da Erna Solberg ble «pirket på» 
på Facebook og svarte kontant: «Jeg har dysleksi og skriver selv.» Denne 
korte lille beskjeden skulle få stor betydning. «Alle» fikk det med seg. Nå 
vet «alle» at statsministeren har dysleksi. Ikke bare vi som jobber tett på 
denne problemstillingen. Uansett politisk overbevisning er det positivt når 
landets øverste leder både er åpen om å ha dysleksi og ikke lar seg pille 
på nesen av den grunn. Nå trenger vi forbilder med dyskalkuli og SSV 
også.

Vi skal være der for medlemmene – unge som gamle. Vi skal sørge for at 
samfunnet stadig blir litt bedre for dem som strever med lesing, skriving, 
språk eller tall.

Vel møtt og godt landsmøte! 

Vennlig hilsen

Knut Rinden

leder
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Program med saksliste
Fredag

20:00  Felles middag

Lørdag

09:00  Åpning

10.00  A) Konstituering:

-  Godkjenning av innkalling

 ‐ Valg av 1. og 2. møteleder

 ‐ Valg av 2 referenter

  B) Valg av protokollkomité (to delegater)

  C) Godkjenning av saksliste

  D) Godkjenning av forretningsorden

10.15  Pause

10.30  E) Dysleksi Norges beretning for perioden

  F) Dysleksi Norges regnskap for perioden

  G) Orientering om budsjett for inneværende år

11.30  LUNSJ

12.30  I) Eventuelle vedtektsendringer

  J) Innkomne saker

15.00  Pause med rundstykke

15.30  Innkomne saker fortsetter

17.00  Avslutning

20.00  Festmiddag

Søndag

09.00  K) Dysleksi Norges handlingsplan for neste periode

11.30  LUNSJ og utsjekk

12.30  H) Valg *

 ‐ Landsstyrets medlemmer velges særskilt

 ‐ Valgkomité, valgkomiteens leder velges særskilt, jfr. § 
10.14.1

 ‐ Økonomiutvalget

 ‐ Kontrollutvalget

 ‐ Revisor

13.00  L) Fastsetting av medlemskontingent for neste periode

  M) Fastsettelse av styrets godtgjørelse for neste periode

14.00  Avslutning med utdeling av Prisen for fortjenestefull innsats

15.00  Landsmøtet heves

* dersom rekkefølgen i sakslisten godkjennes.
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Hvordan fungerer et Landsmøte?

Ordbok
Votering

Det betyr rett og slett å stemme.
Akklamasjon

Hvis det bare er et forslag som man stemmer over, så ber ofte møteleder 
om at man stemmer på akklamasjon. Det betyr rett og slett at alle klapper 
for forslaget, så er det vedtatt.

Hvis man vil ha skriftlig valg, kan man be om det.
Innstilling

En innstilling er det forslaget man skal stemme over. Når det står 
landsstyrets innstilling, så betyr det at det er landsstyrets forslag til det 
man skal stemme over.

Be om ordet

Vis lappen med ditt delegatnummer.

Innlegg

Vis 1 finger for innlegg.

Replikk

Replikk er svar på innlegg.

Vis 2 fingre for replikk.

Til dagsorden

Formelle kommentarer som f.eks. kommentar 
til saksliste.
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A) Konstituering
1. Godkjenning av innkalling
Innstilling:  Innkallingen godkjennes.

Redegjørelse:	 Innkallingen	ble	første	gang	offentliggjort	i	Dyslektikeren	nr.	4	–	2017.

 2. Valg av 1. og 2. møteleder
Innstilling:	 Stian	Seland	velges	til	1.	møteleder	og	Adam	Tumidajewicz	til	2.	

møteleder.

 3. Valg av 2 referenter
Innstilling:	 Kine	Hvinden	Dahl	og	Åsne	Midtbø	Aas	velges	til	referenter.

4. Valg av tellekorps
Innstilling:	 Vidar	Waaler,	Kristin	Danielsen	Aunan	og	Anne	Ch.	Hermansen	velges	

til tellekorps.

B) Valg av protokollkomité (to delegater)
Innstilling:	 Kjell	Arne	Lie	og	Synnøve	Vinje	velges	til	protokollkomité

C) Godkjenning av saksliste
Innstilling: Sakslisten godkjennes.

Redegjørelse:	 Landsstyret	foreslår	at	sak	H	–	valg	flyttes	til	etter	sak	K	–	Dysleksi	
Norges	handlingsplan	for	neste	perioden.	

A)	Konstituering:
-  Godkjenning av innkalling
	‐	Valg	av	1.	og	2.	møteleder
	‐	Valg	av	2	referenter
- Valg av tellekorps

B)	Valg	av	protokollkomité	(to	delegater)
C)	Godkjenning	av	saksliste
D)	Godkjenning	av	forretningsorden

E)	Dysleksi	Norges	beretning	for	perioden
F)	Dysleksi	Norges	regnskap	for	perioden
G)	Orientering	om	budsjett	for	inneværende	år
I)	Eventuelle	vedtektsendringer
J)	Innkomne	saker
K)	Dysleksi	Norges	handlingsplan	for	neste	periode
H)	Valg

	‐	Landsstyrets	medlemmer	velges	særskilt
	‐	Valgkomité,	valgkomiteens	leder	velges	særskilt,	jf.	§	10.14.1
	‐	Økonomiutvalget
	‐	Kontrollutvalget
	‐	Revisor

L)	Fastsetting	av	medlemskontingent	for	neste	periode
M)	Fastsettelse	av	styrets	godtgjørelse	for	neste	periode

D) Godkjenning av forretningsorden
Innstilling:  Forretningsordenen godkjennes.

Redegjørelse:	 Dysleksi	Norges	forretningsorden:

1.		 Landsmøte	velger	1.	og	2.	møteleder.
2.		 Dysleksi	Norges	leder	åpner	forhandlingene	og	leder	møtet	til	møtelederne	er	

konstituert/valgt.
3.		 Møtelederne	leder	møtet	videre.
4.		 Alle	som	ønsker	ordet,	viser	dette	med	nummerskilt.
5.		 Taletiden	er	i	utgangspunktet	ikke	begrenset.	Møteleder	kan	forslå	å	begrense	

taletiden.
6.		 Forslag	skal	leveres	skriftlig	og	undertegnes	med	navn	og	lokal-	eller	

fylkeslagsnavn.	(Skrivehjelp	er	tilgjengelig.)
7.		 Forslag	til	vedtak	som	ikke	er	levert	eller	fremsatt	før	det	er	satt	strek,	blir	ikke	

behandlet.
8.		 Når	strek	blir	satt,	skal	de	fremsatte	forslagene	til	vedtak	og	talerlisten	refereres.
9.  Forslag kan ikke trekkes etter at strek er satt.
10.		Replikk	varsles	med	eget	tegn.	Til	hvert	innlegg	er	det	anledning	til	replikk,	hver	på	

maksimum	1	–	ett	–	minutt.	I	tillegg	har	taleren	rett	til	eventuell	svarreplikk.	Det	er	
ikke	anledning	til	replikk	til	replikken	(duplikk).

11.		Alle	som	ber	om	ordet	til	forretningsorden,	får	dette	straks.
12.		Utsettelsesforslag	tas	umiddelbart	opp	til	behandling	og	votering.



side 14 side 15

E) Dysleksi Norges beretning for perioden
Innstilling:	 	 Dysleksi	Norges	beretning	for	perioden	2015–2017	godkjennes.

Redegjørelse:	 Årsmeldingen	kan	leses	i	sin	helhet	på	de	følgende	sidene.

Årsmelding 
2015 - 2017
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Landsmøtet 2015
Landsmøtet	i	2015	ble	avholdt	på	Quality	Airport	Hotel	Gardermoen	20.–22.	mars.	Til	
stede var:

•	 84	delegater
•	 17	observatører
•	 6	landsstyremedlemmer
•	 8 øvrige

Landsstyret	la	frem	årsberetning	og	regnskap	for	perioden.	Det	ble	vedtatt	ny	
handlingsplan,	en	rekke	vedtektsendringer	og	det	ble	valgt	et	nytt	styre.

Landsstyret 2015–2017
Følgende	landsstyre	ble	valg	på	landsmøtet	i	2015:
Styreleder:	 	 	 Knut	Rinden	 	 	 (Dysleksi	Lørenskog)
1.	nestleder:	 	 	 Lillian	Dale	 	 	 (Dysleksi	Sunnfjord)
2.	nestleder	 	 	 Ottar	Nerland	 	 (Dysleksi	Molde	og	omegn)
Styremedlemmer:	 	 Kristin	Pedersen	 	 (Dysleksi	Narvik)
	 	 	 	 Rita	Lie	 	 	 (Dysleksi	Romerike)
	 	 	 	 Mette	Marie	Berntsberg		 (Dysleksi	Bergen	og	Hordaland)
	 	 	 	 Katrin	Dahlstrøm	 	 (Dysleksi	Sunnmøre)
Ungdomsrepresentant:	 Helene	Hagen
Varamedlemmer:	 	 Heidi	Ekehaug	 	 (Dysleksi	Sunnfjord)
	 	 	 	 Leif	Erling	Kristiansen	 (Dysleksi	Halden	og	omegn)
	 	 	 	 Guro	Bergseth	 	 (Dysleksi	Stavanger)
	 	 	 	 Ragnhild	Tønnessen	 (Dysleksi	Kristiansand	og	omegn)
I	2015	ble	det	avholdt	7	styremøter,	og	det	ble	behandlet	73	saker.
I	2016	ble	det	avholdt	6	styremøter,	og	det	ble	behandlet	65	saker.
I	2017	ble	det	avholdt	6	styremøter,	og	det	ble	behandlet	80	saker.

Sekretariatet
Sekretariatet	har	kontorer	i	Storgata	sentralt	i	Oslo.	Frem	til	februar	2016	delte	vi	
kontorlokaler	med	ADHD	Norge,	men	grunnet	plassmangel	flyttet	vi	en	etasje	opp	og	
disponerer	nå	et	tilsvarende	lokale	som	det	vi	før	delte,	alene.	Vi	fremleier	en	liten	del	
av	kontoret	til	ROS	(Rådgivning	om	spiseforstyrrelser)	og	Stiftelsen	Tryggere	(kun	i	
2016).

Bemanningen	økte	fra	litt	under	seks	årsverk	i	2015	til	seks	årsverk	i	2016	og	til	
nærmere	åtte	årsverk	i	2017.

Organisasjonskart

lokallag

fylkeslag lokale
ungdomslag

landstreff
Dysleksi
Ungdoms
styre

LANDSMØTE

Dysleksi
Norges 

landsstyre
kontrollutvalgøkonomiutvalg valgkomite

sekretariatet råd	og	utvalg

det enkelte 
medlem
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Representasjon og utvalg
Landsstyret	har	i	perioden	vektlagt	en	klarere	og	mer	helhetlig	representasjon	og	
ønsket	derfor	at	personene	som	oppnevnes,	må	være	godt	kjent	med	organisasjonens	
virke,	og	det	bør	være	en	forutsetning	at	de	har	andre	verv	som	gjør	det	sannsynlig	at	
de	er	oppdatert	på	organisasjonens	satsinger	og	politikk	til	enhver	tid.

Dysleksi Norges interne utvalg 
Økonomiutvalget

Inger	Jonsvik	(leder),	Terje	Skaar	og	Anette	Beichmann.

Kontrollutvalget

Kjell	Arne	Lie	(leder),	Dag	Anders	Kjærnes,	Bente	Rogne.	Vara:	Kristine	Hildegard	
Ulvatne.

Likepersonsutvalget

Anne	Cathrine	Høvik,	Ragnhild	Tønnessen,	Mette	Marie	Berntsberg	og	Leif	Erling	
Kristiansen. 

Arbeidsutvalget

Knut	Rinden,	Lillian	Dale,	Ottar	Nerland	og	Caroline	Solem

Fagutvalget

Turid	Helland,	Sol	Lyster,	Lilian	Dale,	Turid	Nygård,	Monica	Melby-Lervåg,	Ingjerd	
Høien,	Rita	Lie,	Helene	Berntsen,	Guro	Bergseth	og	Trine	Aakermann.

Interne arbeidsgrupper
Europeisk og nordisk samarbeid

Caroline	Solem	og	Marianne	Kufaas	Sæterhaug

Dysleksi	Norge	er	representert	i	følgende	styrer:

Det norske Dysleksifond

Bjørg	Ven	(leder),	Caroline	Solem	(daglig	leder)	og	Knut	Rinden.

Otto Vangsmos Legat

Til	oktober	2015:	Caroline	Solem,	Mona	Lie	og	Arne	Opheim.

Til	november	2017:	Kine	Hvinden	Dahl,	Mona	Lie	og	Arne	Opheim.

Fra	november	2017:	Kine	Hvinden	Dahl,	Mona	Lie	og	Gunnar	Herfjord.

Klar Tale

Anne	Lene	Blystad	og	Leif	Erling	Kristiansen.

NHO Attføringsbedriftenes fagråd

Caroline	Solem	og	Lillian	Dahle	(vara).

NRKs brukerutvalg

Anne	Lene	Blystad	og	Marianne	Kufaas	Sæterhaug.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Knut	Rinden	og	Katrin	Dahlstrøm.

Funksjonshemmedes Studieforbund (FS)

Kine	Dahl	og	Rita	Lie

Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning (URLU):

Inger	Andersen	Kise	og	Marianne	Kufaas	Sæterhaug.

Statped

FFO	oppnevner	representanter	til	de	ulike	brukerutvalgene	i	Statped	etter	forslag	fra	
medlemsorganisasjonene.
Nasjonalt	brukerråd:	Åsne	Midtbø	Aas
Statped	sørøst:	Anne	Cathrine	Høvik
Statped	vest:	Lillian	Dahle.
Statped	midt:	Ottar	Nerland.
Statped	nord:	Kristin	Pedersen.
Faglig	samarbeidsråd	språk	og	tale:	Rita	Lie	og	Guro	Bergseth.

Direkte oppnevning 
Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek (NLB)

Caroline	Solem	ble	invitert	av	NLB	som	observatør	i	perioden.

Fra	august	2017	oppnevnte	Kulturdepartementet	Caroline	Solem	som	fast	medlem	av	
Fagrådet	med	Knut	Rinden	som	personlig	vara.

Leser Søker Bok

Caroline	Solem	satt	i	Leser	Søker	Boks	valgkomité	i	2014.	Knut	Rinden	ble	valgt	inn	
som	styremedlem	i	2014	og	igjen	i	2015.
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Medlemstall
Organisasjonens	medlemstall	øker	stabilt,	men	ikke	så	raskt	som	vi	hadde	håpet.	I	
2015	satte	vi	oss	som	mål	å	nå	10	000	medlemmer	ved	utgangen	av	2017,	hvorav	
9000	skulle	være	personlige	medlemmer.	Det	målet	var	ambisiøst.

Fasiten	viser	8	321	medlemmer	hvorav	7	807	personlige.	

I	2015	hadde	vi	en	økning	på	10	prosent.	I	2016	var	det	nærmest	ingen	økning,	mens	
økningen	i	2017	var	på	6	prosent.

Vi	har	et	stort	antall	medlemmer	som	meldes	ut	hvert	år	grunnet	manglende	betaling,	
og	ikke	fordi	de	aktivt	melder	seg	ut.	I	2016	satte	vi	i	gang	et	arbeid	for	å	forbedre	
faktureringsrutiner.	Dette	inkluderte	bytte	av	medlemsregister,	som	kan	være	noe	av	
forklaringen	på	stagnasjonen	i	2016.

De	nye	rutinene	inkluderer	mulighet	for	å	betale	med	kort	via	nettsiden,	sms-purring,	
sms-betaling	og	avtalegiro	i	tillegg	til	standardiserte	purrerutiner.

Tall	fra	2017:

130	av	ca.1	950	nye	medlemmer,	betaler	ikke	sin	første	faktura.	Det	er	ca.	6	prosent.	
Av	disse	valgte	40	å	melde	seg	ut,	mens	90	ble	utmeldt	grunnet	manglende	betaling.

1	365	av	7	850	medlemmer,	betalte	ikke	årskontingenten.	Det	er	17	prosent.	Av	disse	
valgte	520	å	melde	seg	ut,	mens	845	ble	utmeldt	grunnet	manglende	betaling.

Vi	har	ikke	slike	tall	bakover	i	tid	og	har	derfor	ikke	et	godt	sammenligningsgrunnlag.	
Men	det	betyr	at	oppfølging	av	nyinnmeldinger	blir	prioritert	i	tiden	som	kommer.

Økonomi
Dysleksi	Norge	har	en	sunn	og	forsvarlig	drevet	økonomi.	Det	er	ingen	selvfølge.	
Som	kjent	hadde	organisasjonen	store	problemer	i	2011	og	2012,	som	førte	til	tapt	
egenkapital	og	behov	for	å	gå	med	store	overskudd	flere	år	fremover.	I	2015	ble	det	
gjort	en	langsiktig	vurdering	av	egenkapitalen.	Regelen	skulle	være	at	organisasjonens	
egenkapital	skulle	tilsvare	mellom	20	og	30	prosent	av	såkalte	nødvendige	
driftsutgifter.	Dette	ble	forstått	som	utgifter	uten	prosjekter,	utvidelser	og	satsinger.	I	
2018	er	de	beregnet	til	8,5	millioner.	Etter	den	regelen	skal	vi	da	ha	en	egenkapital	på	
mellom	1,7	og	2,55	millioner.	I	dag	har	vi	en	egenkapital	på	2,3	millioner.

En	robust	økonomi	forutsetter	grundig	planlegging	og	god	oppfølging.	I	en	
organisasjon	som	har	så	store	drømmer	og	mål,	er	det	fristende	å	ta	høy	risiko	
gjennom	året.	Vårt	ansvar	er	å	ta	forsvarlige	valg.

Knappe marginer

Selv	om	inntektene	øker	fra	år	til	år,	er	det	knappe	marginer.	Organisasjonen	får	i	
overkant	av	2,5	millioner	i	driftstilskudd	i	tillegg	til	ca.	800	000	fra	andre	offentlige	
tilskudd,	som	kan	disponeres	fritt.	Store	deler	av	inntektene	er	knyttet	til	konkrete	
prosjekter	eller	andre	forpliktelser.	En	annen	inntektskilde	som	øker,	er	salgsinntekter,	
som	primært	muliggjør	utvidelser	og	ikke	er	egnet	for	overskudd.
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Medlemsblad
Medlemsbladet	Dyslektikeren	kommer	ut	fire	ganger	i	året.	Det	sendes	i	posten	til	alle	
medlemmer.	Studenter	får	tilgang	til	bladet	digitalt.	Det	er	4500	unike	mottagere	av	
bladet	i	tillegg	til	husstandsmedlemmer.

Alle	medlemmer	har	tilgang	til	bladet	digitalt	på	www.dysleksinorge.no/min-side,	og	
det	er	mulig	å	velge	å	kun	få	det	digitalt.	Leserne	velger	om	de	vil	få	bladet	opplest	via	
pdf eller bla i det selv.

Dysleksi	Norge	er	utgiver.	Dyslektikeren	er	medlem	av	Den	Norske	Fagpresseforening	
og	redigeres	etter	Redaktørplakaten,	Tekstreklameplakaten	og	Vær	varsom-plakaten	
for	god	presseskikk.	Sekretariatet	har	ansvaret	for	omsetning	og	innhenting	av	
annonser.

Annonseinntekter	2015:	135	700,	2016:	66	800,	2017:	55	800.

Trykkeri	og	distribusjon:	Flisa	Trykkeri	og	Bring.

Tilbakemeldinger
Medlemsservice	opplyser	at	mange	har	sagt	at	bladet	har	mye	nyttig	informasjon,	og	
synes	det	har	blitt	bedre.	I	2017	gjennomførte	vi	en	medlemsundersøkelse.	Dette	sier	
medlemmene	om	medlemsbladet:

Hele 87 prosent sier seg helt enig eller litt enig i at medlemsbladet er informativt.

Det	er	fagpersoner	som	er	mest	positive,	med	77	prosent	som	er	helt	enig,	og	21	
prosent	som	er	litt	enig	(sum	98	prosent).	De	som	selv	har	en	vanske	og	de	som	
er	under	26	år,	er	ikke	like	positive,	med	ca.	10	prosent	hver	som	er	litt	uenig	i	at	
medlemsbladet	er	informativt.	Tilnærmet	ingen	(under	1	prosent)	er	veldig	uenig.	

Totalt	sett	synes	medlemmene	at	medlemsbladet	er	informativt.

81 prosent sier seg helt enig eller litt enig i at medlemsbladet er inspirerende. 

Her	skiller	også	fagpersoner	seg	ut	som	de	mest	positive,	men	forskjellen	er	ikke	like	
betydelig.	Av	de	som	kun	er	interessert	i	språkvansker,	svarer	25	prosent	at	de	er	litt	
uenig	i	at	medlemsbladet	er	inspirerende,	mot	10	prosent	totalt.	

18 prosent er enig eller litt enig i at medlemsbladet er kjedelig.

Kun	2,3	prosent	sier	seg	helt	enig.	Derimot	er	16	prosent	litt	enig	i	at	bladet	er	kjedelig.	
Det	er	de	som	selv	har	vansker	og	de	som	er	under	26	år,	som	i	størst	grad	oppgir	at	
bladet er litt kjedelig.

Det	er	likevel	langt	flere	som	er	litt	eller	helt	uenige,	henholdsvis	23	og	49	prosent.	Av	
fagpersoner	er	73	prosent	helt	uenig	i	at	bladet	er	kjedelig.

63	prosent	av	dem	som	er	frivillige	i	lokallag,	er	helt	uenige.
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Dysleksi Ungdom har hatt leir.

LOKALT ENGASJEMENT
Maja forteller om da hun ble testet.

Magasinet for oss med lese- og skrivevansker, mattevansker og språkvansker
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HAR JEG DYSKALKULI? UNGDOMSLEIR
Samarbeid med bl.a. Pøbler.
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Bli aktive med oss!

GOD HJELP OG STØTTE

Velg og vrak i hva du vil delta på.
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M Y E  A K T I V I T E T DYS L E K S I  U N G D O M 

Likepersoner og superbrukere.

Magasinet for oss med lese- og skrivevansker, mattevansker og språkvansker.
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TEMA:  

   DYSLEKSIVENNLIG SKOLE

 www.dysleksinorge.no

Møt de nye i styret.

DYSLEKSIVENNLIGE

Bedre på dysleksivennlige skoler. 

DYSLEKTIKEREN

F O R S K N I N G DYS L E K S I  U N G D O M 

Skolene vi sertifiserer.

Magasinet for oss med lese- og skrivevansker, mattevansker og språkvansker.
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Faste kategorier

Aktuelt:	Siste	nytt,	Dysleksi	
Norge	i	media,	politiske	saker,	
inspirasjon,	åpenhet.

Reportasjer:	Lokallag,	
hovedinnhold	til	temaet.

Nyttig:	Tips	og	råd,	bokside.

Dysleksi	Ungdom:	Nytt	fra	
styret,	aktiviteter.

Utgaver i 2015

Nr.	1.	Statsministeren	i	kryssild	
på	toppmøte	om	lese-	og	
skrivevansker.

Nr.	2.	Portrettintervju:														
Siri Kalvig.                 
Temautgave:	dysleksi.	

Nr.	3.	Portrettintervju:					
Christine	Frestad.								
Temautgave:	dyskalkuli.

Nr.	4.	Portrettintervju:												
Nina	Murberg.										
Temautgave:	SSV.

Utgaver i 2016

Nr.	1.	Portrettintervju:	
Samuel	Massie	om	livet	som	
«skoletaper»	og	eventyrer.		
Tema:	Motivasjon.

Nr.	2.	Temautgave:		
Engasjement.

Nr.	3.	Temautgave:											
Jubileum.

Nr.	4.	Temautgave:	
Dysleksivennlig	skole.

Utgaver i 2017

Nr.	1.	Temautgave:						
Hjelpemidler.

Nr.	2.	Temautgave:									
Gründere.

Nr.	3.	Temautgave:									
Tilpasset	opplæring	i	
grunnskolen.

Nr.	4.	Temautgave:									
Tilpasset	opplæring	i	
videregående	skole.

I	perioden	har	bladet	blitt	fornyet	med	ny	design	og	en	
klar	innholdsstruktur.	Det	er	ulike	temaer,	men	også	faste	
kategorier	for	hver	utgave.

2015:                         2016:                        2017:
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Nettsiden fra PC/mac:

Nettsiden fra mobil:

Facebook
Dysleksi Norge er godt synlige på Facebook med 5–7 
innlegg hver uke.

Facebook er en lavterskel kommunikasjonskanal 
som egner seg for temaer som dysleksivennlig 
skole, meninger om skole, rettigheter/tips, forbilder/
motivasjon og ulike typer nyheter.

Facebook egner seg godt til å nå eksisterende og 
potensielle medlemmer.

Statistikk
I februar/mars 2015 var totalt antall likes på siden 5489. 
På samme tidspunkt i 2018 var det 15 001, altså en 
økning på formidable 275 prosent (!).

Det er likevel verdt å merke seg at likes på siden og 
innlegg ikke er et helt riktig måleverktøy lenger. Det er 
antall aktive følgere og hvor mange nye vi når, som har 
mest å si.

I perioden har vi hatt en gjennomsnittlig rekkevidde på 
12 000 per innlegg.

Tilbakemeldinger
Vi får tilbakemelding om at vi fremstiller godt hvordan de med spesifikke lærevansker 
har det, og hva som bør gjøres. Facebook gir oss en god score jevnt over på alle 
innlegg. Dette er fordi vi har relevant og variert stoff, som har gitt oss mange trofaste 
og aktive følgere.

Nyhetsbrev
Vi startet med nyhetsbrev i august 2017. Med nyhetsbrev har vi en unik mulighet til å 
nå ut til våre eksisterende medlemmer og skoler med nyttig informasjon.

Siden oppstarten er det sendt ut ett til to brev til hver målgruppe per måned. 
Målgruppene er foresatte, skoler, ungdom, studenter og lokallag.

Med nyhetsbrev når vi ut med informasjon om egne kurs og aktiviteter og informasjon 
om rettigheter, men også salg av produkter. 

Vi har i tillegg sendt ut info om prosjekter som Leseglede og Usensurert.

Tilbakemeldinger/statistikk
Nyhetsbrevet vårt presterer like godt som for andre nonprofitorganisasjoner.

Nettside
Dysleksi Norge lanserte ny nettside i januar 2017. 
Formålet med oppgraderingen var modernisering, men 
også å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig.

Nettsiden har tydeligere inngang til rettigheter, fagstoff 
og medlemskap. Siden er også responsiv. Det betyr 
at den tilpasser seg alle plattformer, som PC/Mac, 
nettbrett og smarttelefon. De fleste besøker nettsiden 
med en mobiltelefon. Med nettsiden når vi eksisterende 
og potensielle medlemmer.

Enda mer fagstoff er å finne på nettsiden                
www.dysleksivennlig.no, som ble lansert i september 
2017. Den kan du lese mer om under «Prosjekter».

Med ny nettside har vi også fått en egen nettbutikk, 
som har bidratt til en klar økning i salg.

Tilbakemeldinger
I 2017 gjennomførte vi en medlemsundersøkelse. Dette 
sier medlemmene om nettsiden:

76 prosent er helt enig eller litt enig i at det er enkelt å 
finne frem på nettsiden.
Fagpersoner er mest positive, med 50 prosent som 
er helt enig, mot 25 prosent av dem som selv har en 
vanske. 20 prosent er litt uenig, og kun 3 prosent er helt 
uenig. 

76 prosent er helt enig eller litt enig i at de finner svar på 
det de leter etter.
Også her er fagpersonene mest positive, men 
forskjellen er ikke like markant. Det er ikke store 
forskjeller mellom de ulike gruppene.

86 prosent er helt enig eller litt enig i at nettsiden er 
lettlest.
Her er det ingen store forskjeller mellom gruppene, 
selv om det også her er de som selv har vansker, som 
er minst enig. 10 prosent er litt uenige i at nettsiden er 
lettlest.

31 prosent er helt enig eller litt enig i at nettsiden er rotete.
Det er kun 4 prosent som er helt enig i påstanden om at 
nettsiden er rotete, men dobbelt så mange blant dem 
som selv har vansker. 69 prosent er litt uenig eller veldig 
uenig i at nettsiden er rotete.
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Medlemsservice
Dysleksi Norge gir veiledning til medlemmer via telefon, e-post og chat. Mange av dem 
som tar kontakt, er ikke medlemmer. Det er også mange faginstanser som tar kontakt. 
Det er skoler og PP-tjenester, men også leger, advokater og andre yrkesgrupper.

I 2017 gjennomførte vi en medlemsundersøkelse hvor vi blant annet stilte spørsmål 
om medlemsveiledningen. Ifølge undersøkelsen har nesten 17 prosent fått 
medlemsveiledning det siste året. De fleste har fått veiledning på telefon (7,64 prosent) 
eller e-post (7,64 prosent), og 1,36 prosent har fått medlemsveiledning på chat. 

De som kun er interessert i språkvansker, utmerker seg ved at de tar mye kontakt, og 
mer enn den øvrige medlemsmassen. Det gjelder særlig på telefon og chat. 

Langt de fleste oppgir at de fikk svar på det de lurte på (89 prosent) og at de fikk god 
hjelp (86 prosent).

I tillegg til medlemmene er det mange ikke-medlemmer som tar kontakt med oss. Vi 
har ingen statistikk som kan fortelle oss nøyaktig hvor mange det er, men vi antar at 
det på telefon og e-post er omtrent like mange henvendelser fra medlemmer som fra 
ikke-medlemmer, i tillegg til et par henvendelser fra faginstanser hver dag. På chat er 
det svært mange henvendelser fra ikke-medlemmer.

Med utgangspunkt i dette behandler vi om lag 5 000 henvendelser fra sekretariatet i 
året. I tillegg veileder lokallag medlemmer som tar direkte kontakt med dem.

E-post
7,6 prosent av medlemmene har fått veiledning på e-post i 2017, det vil si nesten 600 
medlemmer. Av dem som har fått veiledning på e-post, sier 87,5 prosent at de fikk svar 
på det de lurte på, og 89 prosent sier at de fikk god hjelp.

95 prosent sier de vil ta kontakt igjen.

Telefon
7,6 prosent av medlemmene har fått veiledning på telefon i 2017, det vil si nesten 600 
medlemmer. Av dem som har fått veiledning på telefon, sier 95 prosent at de fikk svar 
på det de lurte på, og 94 prosent sier at de fikk god hjelp.

98 prosent sier de vil ta kontakt igjen.

Chat
1,4 prosent av medlemmene har fått veiledning på chat i 2017, det vil si litt over 100 
medlemmer. 87,5 prosent sier de fikk svar på det de lurte på, og 62,5 prosent sier de 
fikk god hjelp. 

100 prosent sier de vil ta kontakt igjen.

* Utvalget blant dem som har fått medlemsveiledning på chat, er for lite til å 
generalisere. 

Det er svært mange ikke-medlemmer som tar kontakt på chat. I 2017 hadde vi ca. 
2500 henvendelser på chat. 

Henvendelsene kommer fra lærere, PPT-ansatte, personer som selv har vansker og 
pårørende. 
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Nordisk og internasjonalt samarbeid 
Dysleksi Norge er en del av et nordisk nettverk som består av nasjonale 
dysleksiforeninger fra:

• Sverige
• Danmark
• Finland
• Island
• Færøyene
• Norge

Nettverket møtes en gang i året for å diskutere utfordringer og presentere arbeidet som 
er gjort i året som har vært. Gjennom disse møtene får vi innblikk i situasjonen i andre 
land, som er verdifullt å ta med seg i eget arbeid. 

• I 2015 var møtet i Roskilde i Danmark.
• I 2016 var møtet i Oslo i Norge.
• I 2017 var møtet i Gävle i Sverige.

Organisasjonene har mange av de samme utfordringene, men det er også en del 
forskjeller. Etter møtet i Oslo startet vi arbeidet med en systematisk oversikt over 
tingenes tilstand i hvert enkelt land. Dysleksi Norge har brukt erfaringer fra andre land 
i eget interessepolitisk arbeid. For eksempel har både Sverige og Danmark ordninger 
der studenter får produsert studielitteratur som lydbok. Danmark har startet arbeidet 
med å etablere et prosjekt for dysleksivennlig skole, og flere av landene jobber med å 
etablere ungdomsgrupper.

Representantene fra Finland skiller seg ut ved at de representerer mer et nettverk som 
i stor grad består av fagpersoner som er tilknyttet fagmiljøer, og som representerer 
alle typer lærevansker. Organisasjonene på Island og Færøyene har utfordringer fordi 
de driver i ganske små land med lavt innbyggertall, men gjør en omfattende jobb for å 
ivareta interessene til personer med dysleksi. 

De andre landene jobber også med dyskalkuli, men det er dysleksi som er 
deres hovedområde. Spesifikke språkvansker er et ukjent område for de andre 
organisasjonene.

Dysleksi Norge deltok også på EDAs (European Dyslexia Assocation) generalforsamling 
i 2017.

Interessepolitisk arbeid
Dysleksi Norge har i perioden fått gjennomslag for flere viktige saker. Arbeidet 
dreier seg om formell og uformell dialog med politikere eller andre aktuelle aktører, 
presseutspill, debatter og høringsuttalelser. Vi har arrangert tre politiske debatter i 
perioden. Vi har stadig mer kontakt med det politiske miljøet.

Her er de viktigste sakene vi har jobbet med i perioden:

Fremmedspråksaken
Bakgrunn for saken

• 2015: I forskrift til opplæringsloven gis det ikke adgang til å gjøre unntak fra 
kravet om to fremmedspråk ved studiespesialiserende linje i videregående 
skole.

• Dysleksi Norge mener det er diskriminerende for elever med alvorlige lese- og 
skrivevansker eller språkvansker.

• To unge gutter med alvorlig dysleksi har klaget inn departementet til LDO 
(Likestillings- og diskrimineringsombudet).

• De er elever i videregående, har så store vansker at det ikke vil være mulig å 
bestå fremmedspråk, og risikerer dermed å ikke få et fullverdig vitnemål.

• LDO ga medhold i saken, men Kunnskapsdepartementet oppretthold at 
forskriften ikke var diskriminerende. Saken gikk derfor til likestillings- og 
diskrimineringsnemnda.

• Torsdag 1. desember 2016 slo nemnda fast at dagens regelverk er i strid med 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

For noen elever med dysleksi eller SSV vil det ikke være mulig å bestå fremmedspråk 
selv om de får tilrettelegging. I dag er deres eneste mulighet å velge yrkesfag. Det 
er mange gode grunner til å velge yrkesfag, men å bli tvunget til å ta et slikt valg er 
diskriminering. Det er urimelig. For dem som har klare interesser og anlegg for høyere 
utdanning, er dette kravet diskriminerende. 

Etter at likestillings- og diskrimineringsnemnda slo fast 
at dagens regelverk er i strid med diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven, innførte Kunnskapsdepartementet 
en midlertidig ordning som åpnet for å søke om fritak fra 
vurdering med karakter.

Problemet nå er at det midlertidige regelverket har så 
strenge krav til dokumentasjon at nesten ingen elever 
har fått fritak. Elevene må dokumentere at:

• de har så store vansker at tilrettelegging ikke vil 
være mulig

• tilrettelegging har vært prøvd
• eleven har lagt ned stor innsats
• tilretteleggingen ikke hjalp.
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De er altså pålagt å prøve og feile før de kan få fritak. Det er sløsing med ressurser. 
Tiden og energien eleven nå bruker på dette, kunne heller vært brukt på styrket 
opplæring i norsk eller engelsk.

Dysleksi Norge følger opp saken videre.

Gebyrkrav på lydbøker
Lydbøker er et selvsagt hjelpemiddel for elever med lesevansker. Til tross for dette har 
statistikken i mange år vist at kun ca. 1,5 prosent av elevene i grunnopplæringen har 
tilgang til lydbøker, og disse har i snitt tilgang til under 4 bøker hver. Det er et åpenbart 
underforbruk. Årsaken er at skolene vil ikke betale for lydbøker.

Finansieringsmodellen har vært at skolene må betale et gebyr på 160 kroner per bok 
per elev per år, for å innfri et inntjeningskrav på ca. 8 millioner. Bøkene kopieres på 
CD-rom og sendes ut per post. Hele løsningen har vært håpløst utdatert.

Dysleksi Norge har jobbet med denne saken i mange år. Departementet har helt 
siden 2010 uttalt at de jobber med å redusere gebyrene på lydbøker som lånes ut fra 
Statped, slik at de på sikt dekker kun eventuelle formidlingskostnader. I statsbudsjettet 
er det gitt bevilgninger på ca. 300 000 årlig til dette. Likevel har gebyret stått uendret i 
alle disse årene.

Dysleksi Norge har i perioden jobbet aktivt for at det må bevilges nok penger til at 
gebyret kan fjernes, og at distribusjonsløsningen må gjennomgås. Et samarbeid med 
NLB er mest nærliggende og praktisk, men gebyrkravet har vanskeliggjort dette.

I Statsbudsjettet for 2017 ble det bevilget 5 millioner for å fjerne gebyret. I løpet av 
2017 er det også blitt et nytt distribusjonssystem, i samarbeid med NLB.

Nasjonal standard?
En nasjonal standard for elever med spesifikke 
lærevansker har vært en fanesak for Dysleksi Norge i 
mange år. Som tidligere har Dysleksi Norge i hele perioden 
spilt inn et krav om at de tre vanskeområdene må inngå i 
lærerutdanningen, og at det er for store lokale forskjeller i 
tilbudet elevene får.

Selv om det tilsynelatende er mange som forstår og 
kanskje til og med støtter et slikt krav, har det vist deg 
å være svært krevende å få gjennomslag for en idé om 
statlig styring av skolene gjennom en form for nasjonal 
standard. 

I 2017 besluttet vi å ta saken i egne hender gjennom å 
lansere våre egne faglige retningslinjer. Dette dokumentet, 
som ble lansert i juni 2017, har vist seg å få større 
betydning enn vi kunne turt å håpe på.

Lydbøker i høyere utdanning
Synshemmede studenter i høyere utdanning har en såkalt produksjonsrett. Det betyr 
at dersom de har en fagbok på pensum som ikke finnes som lydbok, kan de kreve å få 
den produsert. Studenter med lesevansker har lånerett, men ikke produksjonsrett. De 
har altså kun rett til å låne bøker som allerede er produsert. 

Dysleksi Norge har i perioden bedt om at denne praksisen vurderes, og at også 
studenter med lesevansker bør få produksjonsrett i høyere utdanning.

Vi er kjent med at departementet har bedt om en utredning av situasjonen for studenter 
med lesevansker og også konsekvenser av å utvide produksjonsretten.

Dysleksi Norge følger saken videre i neste periode.

Språkkartlegging i barnehage
I perioden har det vært en massiv debatt om språkkartlegging i barnehager. Debatten 
har handlet om flere ting. Først og fremst har det vært uenighet om verktøyene 
barnehagene bruker for å kartlegge 
språk, herunder TRAS. En del 
mener at det er et godt verktøy, 
mens andre mener det ikke bidrar 
til kvalitet i barnehagen. Videre har 
diskusjonen vært om ALLE barn skal 
kartlegges, eller kun de som fanges 
opp av barnehageansatte. Til slutt 
er det et spørsmål om begrepsbruk: Kartlegging betyr egentlig bare å «finne ut», og 
kartleggingsverktøy kan være så mangt. Det finnes verktøy der barna observeres, og 
barnehageansatte kan observere barna uten å bruke verktøy. Det finnes tester der 
barna blir bedt om å svare på spørsmål, og det finnes tester der det kun er ansatte og 
foreldre som får spørsmål uten at barnet berøres i det hele tatt.

Dysleksi Norge mener at det må foregå en systematisk observasjon av alle barn i 
barnehagen. Med det mener vi at alle barna må observeres, og ikke bare noen. At 
observasjonen er systematisk, betyr at det må brukes en form for system/verktøy for å 
kvalitetssikre arbeidet. Det mener vi er viktig for å identifisere barn som har spesifikke 
språkvansker, og barn som er i risiko for å utvikle dysleksi. 

Dette ståstedet har vært kontroversielt i barnehagemiljøet og har møtt mye 
motstand. Daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen foreslo å innføre en 
språknorm i barnehagen. Dette ble stemt ned i Stortinget etter massiv motstand fra 
barnehagemiljøene.

Det er også kommet en barnehagemelding og en ny rammeplan for barnehagene. 
Dysleksi Norge har gjennom hele prosessen spilt inn betydningen av systematisk 
observasjon og kompetanse blant ansatte i barnehagene.
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Høringsuttalelser

2015
Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø (Djupedalsutvalget), 
Kunnskapsdepartementet (22.06.2015).

Endring av pengespilloven § 10 – andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen, 
Kulturdepartementet (01.08.2015)

Statens rapport til FN-komiteen om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (+ tilslutning til skyggerapporten), FFO (09.11.2015)

Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning, 
Kunnskapsdepartementet (16.11.2015).

2016
Felles likestillings- og diskrimineringslov, Barne- og likestillingsdepartementet 
(22.01.2016)

Forskrift om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger, 
Kunnskapsdepartementet (31.03.2016) 

Kunnskapssektoren sett utenfra, Kunnskapsdepartementet (11.04.2016)

Nasjonale retningslinjer for femårige grunnskolelærerutdanninger, Universitets- og 
høgskolerådet (15.05.2016) 

Nytt kapittel om skolemiljø, Kunnskapsdepartementet (01.08.2016)

Fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære 
organisasjoner, Kulturdepartementet (01.09.2016)

2017
Høring forslag til nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning – 
allmennfag, Nasjonalt råd for lærerutdanning (15.01.2017).

Høring om endringer i opplæringsloven – Direkte overgang i retten til videregående 
opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet, 
Kunnskapsdepartementet (16.01.2017)

Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Kunnskapsdepartementet 
(20.01.2017).

Innspill til ikke-diskriminerende regelverk, Utdanningsdirektoratet (15.09.2017).

Tre ulike høringer fra Universitets- og høgskolerådet om nasjonale retningslinjer for:
• Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (15.09.2017).
• Treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag (15.09.2017).
• Lektorutdanning 8-13 (15.09.2017).

Høring om tidlig innsats i skolen, Kunnskapsdepartementet (20.09.2017).

Presse/media
Medielandskapet har forandret seg mye de siste årene. Tradisjonelle medier har færre 
ansatte, og avisene har færre oppslag.

Dette gjør det mer utfordrende å få de tradisjonelle mediene til å skrive om sakene som 
er viktig for oss. Samtidig har vi en god dialog med en rekke journalister. De kontakter 
oss også oftere for å få en uttalelse, og vi blir i større grad invitert til å medvirke i saker.

Det er også flere saker som kjernesaker for Dysleksi Norge, og ikke kun saker der 
dysleksi, dyskalkuli eller SSV blir nevnt i en setning.

Samtidig som tradisjonelle medier har noen utfordringer, tar sosiale medier og bloggere 
større andeler av markedet fra tradisjonelle medier i kampen om leserne. Mange av 
disse har selv én eller flere av vanskene, og det har vært mange blogginnlegg om 
dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker i den siste perioden.

Aftenpostens Si ;D, som er et talerør for unge engasjerte mennesker, har hatt mange 
saker der unge forteller om sine erfaringer med lærevansker og skolepolitikk fra de 
unges ståsted.

Vi har i perioden hatt flere store presseoppslag og merker en økt interesse for generell 
informasjon, særlig om dysleksi. Det er også økende interesse for dyskalkuli. Det er 
få, men noen, henvendelser der journalister vil skrive om SSV. Dysleksi Norge jobber 
aktivt for å få mediene til å skrive om alle vanskeområdene. Vi tipser alltid journalister 
om alle tre vanskeområdene og insisterer på at alle tre må omtales. Når vi uttaler oss, 
passer vi alltid på å få med alle tre. Ofte blir det kun referert i en faktaboks eller nederst 
i artikkelen. 

Det er i overkant av 200 oppslag som er direkte relevante om diagnosegruppene og 
saker som vi har jobbet for pr år. Dysleksi Norge har medvirket / er sitert i omtrent 70 
av disse.

2015: 282 saker

2016: 202 saker

2017: 235 saker

På de neste to sidene kan du se et utvalg av pressesakene fra perioden.
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Dysleksivennlig skole
Prosjekt dysleksivennlig skole har vært i enorm utvikling i perioden 2015 til 2018. Fra 
prosjektets oppstart og til og med 2014 var det 20 godkjente dysleksivennlige skoler. 

•	 I 2015 ble 7 skoler godkjent.
•	 I 2016 ble 13 skoler godkjent.
•	 I 2017 ble 26 skoler godkjent.

Ved utgangen av 2017 var vi altså oppe i 66 godkjente dysleksivennlige skoler.

Det høye antallet godkjenninger har vært mulig blant annet på grunn av utvidelse i 
sekretariatet.	Det	er	nå	to	rådgivere	som	jobber	med	sertifiseringer,	i	tillegg	til	at	vi	har	
én ekstern rådgiver som tar oppdrag gjennom en mindre oppdragsavtale. 

Bok om dysleksivennlig skole 
I 2015 ga vi ut en bok om prosjekt «dysleksivennlig skole» med prosjektstøtte fra 
Utdanningsdirektoratet. Det første opplaget ble utsolgt allerede før lansering (!). 
Begge opplagene på omtrent 2500 bøker er nå utsolgt. Dette er meget høye tall for 
faglitteratur. Vi vil fortsette å revidere og gi ut boka.

Debatt i Stortinget og i kommuner
Stortingsrepresentant Karin Andersen og Torgeir Knag Fylkesnes fremmet 
representantforslag i Stortinget hvor de ba regjeringen legge frem en plan for 
hvordan alle landets skoler kan bli dysleksi- og dyskalkulivennlige. Det førte til en 
stortingsdebatt	om	prosjektet.	Stortinget	ga	full	støtte	til	prosjektet,	men	ville	ikke	
forplikte seg til å legge frem en konkret tidsplan for arbeidet.

Det	har	også	vært	tilsvarende	debatter	på	kommunenivå,	både	i	Oslo,	Haram,	Røyken,	
Fræna	og	Lørenskog,	for	å	nevne	noen.

Omfattende sertifisering
Skolen sender en søknad hvor de beskriver arbeidet sitt i henhold til en kriterieliste 
med ti punkter og legger ved relevante planer og annen dokumentasjon. Søknaden 
behandles av en pedagogisk rådgiver som også besøker skolen for å gjøre en 
vurdering.	I	løpet	av	besøket	snakker	rådgiveren	med	både	ledelse,	lærere,	foreldre	og	
elever.	Hvis	rådgiveren	vurderer	at	skolen	er	en	dysleksivennlig	skole,	går	søknaden	
videre	til	landsstyret	med	en	anbefaling	fra	pedagogisk	rådgiver.	Blir	skolen	godkjent,	
avlegges skolen igjen et besøk for en formell overrekkelse av det synlige beviset på at 
skolen	er	dysleksivennlig,	denne	gangen	er	det	som	regel	lokallaget	som	besøker.

Hvis	rådgiveren	vurderer	at	skolen	ikke	tilfredsstiller	kriteriene,	blir	skolen	anbefalt	å	
jobbe	videre.	Rådgiveren	foreslår	en	rekke	forbedringspunkter.	Som	regel	er	Dysleksi	
Norge	sterkt	involvert	i	forbedringsarbeidet,	og	skolene	er	gjennomgående	positive	til	å	
gjøre nødvendige endringer.

Utfordringer i prosjektet
Vi	opplever	at	det	for	skolene	som	ble	sertifisert	for	mange	år	siden,	kan	være	
utfordrende å vedlikeholde den gode praksisen. Dette skjer gjerne ved utskiftinger 
i personalet og når nøkkelpersoner i lærergruppen og/eller ledelsen slutter. Et 
annet	eksempel	er	skoler	som	har	store	økonomiske	utfordringer,	men	hvor	det	
ikke	er	motivasjonen	som	svikter.	I	slike	tilfeller,	som	kan	være	en	trussel	mot	den	
dysleksivennlige	praksisen,	forsøker	vi	å	støtte	og	hjelpe	skolene	så	godt	vi	kan,	blant	
annet ved å gi kostnadsfri tilgang til webinarer og ellers drive tett telefonisk oppfølging. 

For øvrig er det bemerkelsesverdig hvor lydhøre og entusiastiske skolene i nettverket 
er. Vi får tilbakemeldinger fra rektorer om at de setter stor pris på å få tilbakemeldinger 
på	kvaliteten	på	selve	innholdet.	De	er	svært	positive	til	å	få	råd,	også	når	vi	er	kritiske	
og ber om forbedringer. Skolene er veldig stolte over å være dysleksivennlige. Kanskje 
er det et av kjennetegnene på virkelig gode skoler at de hele tiden vil strekke seg litt 
lenger og viser entusiasme og endringsvilje på forbedringspunkter?

PORTRETTET: SIRI KALVIG

DYSLEKTIKEREN NR. 4 - 2016 1
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Dysleksivennlig skole-samling
Å	være	dysleksivennlig	er	en	prosess	man	aldri	blir	helt	ferdig	med.	Det	er	derfor	ikke	
sånn	at	skoler	sertifiseres,	og	så	stopper	samarbeidet.	Vi	fortsetter	å	samarbeide	
med	skolene,	blant	annet	gjennom	en	årlig	«dysleksivennlig	skole-samling».	
Oppfølgingsarbeidet	skjer	videre	gjennom	å	etablere	et	dysleksivennlig	skolenettverk	
med utveksling av erfaringer og fortsatt positiv utvikling som overordnet mål. Gjennom 
å	delta	i	et	nettverk	får	skolene	større	eierskap	til	prosjektet,	som	er	svært	positivt	og	
en faglig styrke.

Før og etter sertifisering
En del skoler har allerede gode systemer på plass før de søker. De kontakter oss fordi 
de trenger bekreftelse på at de jobber på en god måte. Disse skolene er gode både 
før	og	etter	sertifisering.	De	er	svært	viktige	for	nettverket,	men	nettverket	er	også	
viktig	for	dem.	Også	lærere	trenger	mestring	for	å	holde	motivasjonen	oppe.	Å	få	en	
bekreftelse	på	at	det	man	gjør,	er	riktig,	er	motiverende	og	fører	til	at	det	gode	arbeidet	
både fortsetter og videreutvikles. Den spennende fagutviklingen skjer ved skoler som 
ikke er helt i mål. For disse skolene er deltagelse i dysleksivennlig skole-prosjektet en 
avgjørende faktor for deres positive utvikling.

Skolene selv uttrykker at det er til stor hjelp for dem å være en del av nettverket vårt 
som setter det faglige utviklingsarbeidet så høyt. Det skjer svært mye nybrottsarbeid 
når det gjelder hjelp til denne elevgruppen. Fagutvikling og utvikling av nye metoder 
for	denne	elevgruppen	er	helt	unikt	i	nettverket.	Rask	tilgang	på	vår	kompetanse	setter	
skolene særlig høy pris på. Vårt nettverk gir dem en hjelp de ellers ikke ville hatt tilgang 
til.

Kunnskap og kompetanse
For	at	elevene	som	strever,	skal	mestre	grunnleggende	ferdigheter,	må	lærerne	vite	noe	
om	spesifikke	vansker	som	dysleksi,	dyskalkuli	og	spesifikke	språkvansker.	De	må	vite	
noe	om	vanskenes	kjennetegn,	gode	metoder	og	kompenserende	datahjelpemidler.	
Særlig er kompetanse om god bruk av IKT og kompenserende hjelpemidler for dem 
med	vedvarende	vansker	avgjørende.	Elevene	blir	mer	selvstendige,	får	bedre	selvtillit,	
blir bedre rustet til å henge med i teorifagene – og fullfører skolen.

Systematisk arbeid for bedre skole
Det er også helt avgjørende at kunnskapen og kompetansen blir satt i system og 
implementert i hele skoleorganisasjonen. I skoleorganisasjonen oppstår kulturer med 
tilsiktede og utilsiktede konsekvenser. En må jobbe systematisk for at skolen skal 
lykkes med samfunnsoppdraget. Systematikk er avgjørende som kvalitetssikring av 
opplæringstilbudet til elever som strever. Gode systemer for å fange opp og følge opp 
er	et	svært	viktig	sikkerhetsnett.	Å	lage	gode	systemer	reduserer	sårbarhet	i	skolen	
(som oppstår der kvaliteten i opplæringstilbudet hviler på et fåtall dyktige lærere eller 
spesialpedagoger) og gir lærerne en ramme for å bruke kompetansen sin på en god 
måte. Prosjektet «dysleksivennlig skole» er et systemprosjekt og bidrar til at kunnskap 
og kompetanse fører til god praksis.

Læringsmiljø og elevsyn
Det	er	ikke	mulig	å	inkludere	elever	med	spesifikke	og	vedvarende	vansker	uten	
å ha kunnskap som er satt i system. Dette er en forutsetning for et inkluderende 
læringsmiljø. Et godt og inkluderende læringsmiljø er en langsom jobb som må tas på 
det største alvor. Elevene må møtes med den respekten de fortjener. Da må lærernes 
elevsyn settes i fokus.

Elever	med	spesifikke	vansker	knyttet	til	basisferdigheter	som	lesing,	skriving,	språk	
og tall er særlig utsatt for å føle seg dumme. Da er det spesielt viktig at lærerne stadig 
blir gjort bevisste hvilken omsorgsrolle de har. Vi hører stadig om elever som føler seg 
mobbet	av	læreren.	Ofte	har	ikke	læreren	ment	å	mobbe,	men	eleven	har	like	fullt	følt	
seg mobbet. God skoleledelse (igjen ser vi verdien av arbeid på systemnivå) innebærer 
som en av mange ting å sørge for at lærere er bevisste hvordan de skal kommunisere 
med elevene sine.

En av våre dysleksivennlige skoler har for eksempel laget en regel som sier at ironi ikke 
er	tillatt.	Dette	er	en	videregående	skole,	der	de	fleste	elevene	er	språklig	modne	nok	
til å forstå ironi. Unntaket er elevene med språkvansker og/eller dysleksi – dette er en 
rektor som tar dette på alvor. 

Et inkluderende læringsmiljø innebærer også at elevene i størst mulig grad får hjelp 
innenfor	det	ordinære	tilbudet.	Jo	bedre	tilpasset	det	ordinære	opplæringstilbudet	er,	
jo mindre blir behovet for spesialundervisning. Et generelt godt opplæringstilbud der 
lærere	har	kunnskap	om	å	tilpasse	opplæringen	i	klasserommet,	vil	derfor	i	stor	grad	
bidra til målet om en mest mulig inkluderende skole.

På	våre	dysleksivennlige	skoler	hjelpes	flere	elever	i	det	ordinære	tilbudet	enn	på	
andre skoler. Godt systemrettet arbeid og høy kompetanse bidrar til et inkluderende 
læringsmiljø. Et av kriteriene for dysleksivennlige skoler er nettopp et inkluderende 
læringsmiljø. Disse skolene har et svært godt elevsyn i bunn og utviser stor respekt for 
den enkelte elev.
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Lokal- og fylkeslag 2015-2017
Vi	er	stolte	av	våre	lokal-	og	fylkeslag.	Våre	frivillige	legger	ned	en	enorm	innsats,	og	de	
gjør en forskjell for våre medlemmer.

Lokallagene arrangerer mange forskjellige aktiviteter over det ganske land – alt fra 
fagkonferanser for lærere og kurs i datahjelpemidler til mestringskurs og sosiale 
møteplasser.

Lokallagene	samarbeider	i	større	grad	enn	tidligere,	ikke	bare	gjennom	
erfaringsutveksling	for	lokal	kompetanseheving,	men	også	gjennom	felles	samlinger	for	
medlemmer. 

Vi	ser	også	en	utvikling	i	bruk	av	sosiale	medier.	De	fleste	lokallag	har	egne	Facebook-
sider	og	-grupper,	og	noen	har	også	Instagram-profiler	og	Snapchat.	Dette	gjør	det	
enklere	for	medlemmene	å	orientere	seg	i	tilbudet	lokallagene	har,	og	det	bidrar	til	det	
generelle informasjonsarbeidet i organisasjonen.

Det er utfordrende for lokallagene å rekruttere til styreverv. Samtidig synes det å være 
mange som er interessert i å bidra med frivillig innsats. Dette bør vi se på som en 
mulighet i den videre organisasjonsutviklingen.

Sum aktiviterer
•	 2015: 500
•	 2016: 500
•	 2017: 524

Aktivitetsnivå i tall
Evig-unge Synnøve fra Nordmøre viser hvordan det skal klatres

Forskerdager i Sandefjord

Bowling med Dysleksi Nedre Østfold

Klatring med Dysleksi Nedre Østfold

Stand på Ringerike

Familiehelg med Dysleksi Namsos

Ungdom fra Dysleksi Lørenskog og Dysleksi Romerike fikk storfint besøk under sin ungdomsleir i oktober 2017.

Familiedag og Go-kart med Dysleksi Sunnfjord   Høyt vi henger!

Temakveld med Turid Helland i Sunnfjord 

Hanna fra Dysleksi Oslo får eksperthjelp fra selveste Pascal
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Lokal økonomi
Lokallagenes	inntekter	kommer	i	all	hovedsak	fra	Frifondsmidler,	andel	av	
medlemskontingent og likepersonsmidler. Noen lokallag har også inntekter fra 
Grasrotandelen og Bingo-midler for å nevne noe.

Lokallagene benytter seg i liten grad av muligheten for å søke om lokale driftsmidler fra 
kommuner og fylkeskommuner. 

De	fleste	tilskuddene	øker,	med	unntak	av	likepersonstilskudd.	Likepersonstilskuddet,	
som	i	dag	er	en	del	av	driftstilskuddet,	har	vært	uendret	de	siste	årene.	Det	samme	har	
den interne budsjettposten vært i Dysleksi Norge. Nedgangen skyldes at lokallagene 
ikke	har	brukt	opp	midlene,	og	tilbakebetalt	dem	til	oss.

ExtraStiftelsen 2015–2017

Lokallagene har siden 2015 hatt mulighet til å søke midler gjennom ExtraStiftelsens 
ordning	«ExtraExpress»,	som	gir	en	enklere	og	raskere	søknadsbehandling	enn	
ExtraStiftelsens	vanlige	ordninger.	Dysleksi	Aust-Agder,	Dysleksi	Jæren,	Dysleksi	
Haugalandet,	Dysleksi	Indre	Østfold,	Dysleksi	Stavanger,	Dysleksi	Telemark	og	
Dysleksi	Øvre	Telemark	er	blant	dem	som	har	fått	tildelt	midler	gjennom	denne	
ordningen.

Dysleksi	Hamar	og	omegn,	Dysleksi	Tromsø,	Dysleksi	Romerike	og	Dysleksi	Molde	
og omegn er blant lokallagene som har fått støtte gjennom ExtraStiftelsens helse- og 
rehabiliteringsmidler i perioden 2015–2017.

Nye lokallag i perioden
•	 Dysleksi Kvæfjord og omegn 14. oktober 2015
•	 Dysleksi Jæren 22. januar 2016
•	 Dysleksi Glåmdal 25. september 2017

Nedlagte lokallag i perioden
•	 Dysleksi Bodø 26. mai 2015
•	 Dysleksi Utskarpen 5. februar 2016
•	 Dysleksi Buskerud 13. mars 2016
•	 Dysleksi	Indre	Helgeland	16.	mars	2016
•	 Dysleksi Trondheim 16. mars 2016

Andre endringer
•	 Dysleksi	Indre	Helgeland	ble	lagt	i	«dvale»	i	2015.
•	 Dysleksi	Halden	og	Aremark	endret	navn	til	Dysleksi	Halden	og	omegn	i	2015.
•	 Dysleksi	Halden	og	omegn	endret	navn	til	Dysleksi	Nedre	Østfold	i	2016.
•	 Dysleksi	Hedmark	og	Oppland	endret	navn	til	Dysleksi	Hamar	og	omegn	i	2016.
•	 Dysleksi	Moss	og	omegn	endret	navn	til	Dysleksi	Moss,	Fredrikstad	og	omegn	i	

2016.
•	 Kristin Aunan ble oppnevnt av landsstyret som kontaktperson for Trondheim i 

2016.

«Kort om» lokal- og fylkeslag
• stabilt antall lokallag

• flere arrangementer 

• jevn fordeling av midler fra sentralleddet 

• mer aktive i sosiale medier

• økt antall frivillige som vil bidra

• mer kunnskap gir større vekst og interesse
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Kurs, konferanser og oppdrag 2015-2017
Før	Dysleksi	Norge	startet	med	nettkurssatsing,	avholdt	vi	
en årlig skolekonferanse om temaet dysleksivennlig skole. 
Interessen	for	tradisjonelle	skolekonferanser	var	mindre,	
og interessen for nettkurs større. Ettersom interessen for 
prosjekt	dysleksivennlig	skole	er	stadig	økende,	og	antallet	
sertifiserte	skoler	er	mer	enn	tredoblet	i	perioden,	oppsto	
behovet for å arrangere en egen samling for disse skolene.

I 2016 avholdt vi også jubileumskonferanse i anledning 
organisasjonens 40-årsjubileum. Det var så vellykket at vi 
bestemte oss for å ta opp satsingen på skolekonferanser. I 
2017	ble	det	derfor	arrangert	skolekonferanse	på	nytt,	som	
fikk	navnet	Perspektivkonferansen	2017.

40-årsjubileet i 2016

Over	100	glade	personer	deltok	da	Dysleksi	Norge	inviterte	
til	bursdagsfest	08.	september,	som	også	er	dysleksiens	
dag. Dagen startet med konferanse som ble åpnet av 
kunnskapsminister	Torbjørn	Røe	Isaksen.	Meget	dyktige	
forelesere	som	Håvard	Tjora,	Samuel	Massie,	Ingjerd	Høien-
Tengesdal	og	Åsne	Midtbø	Aas	bidro	til	høy	faglig	kvalitet.

Etter konferansen var det politisk debatt med deltagere fra 
Høyre	(Kristin	Vinje),	Venstre	(Iselin	Nybø),	Arbeiderpartiet	
(Christian Tynning Bjørnø) og SV (Karin Andersen). Liv 
Gulbrandsen var ordstyrer.

Til	jubileumsmiddagen	bidro	Rein	Alexander	og	Veslemøy	
Wangsmo	med	musikalske	innslag,	og	Daniel	Ulvolden	med	
underholdning. Gina Jevne Bakken var konferansier. 

Perspektivkonferansen 2017

Perspektivkonferansen ble åpnet av statsminister Erna 
Solberg. Temaet var ulike perspektiver på dysleksi med 
både	foresatte,	lærere,	ansatte	fra	PPT	og	forskere	som	
forelesere.	Også	her	var	Gina	Jevne	Bakken	konferansier.

Under perspektivkonferansen lanserte vi våre nye faglige 
retningslinjer	for	kartlegging,	utredning	og	oppfølging	av	
dysleksi.	Behovet	for	slike	retningslinjer	er	stort,	og	de	ble	
godt mottatt.

Historiens	første	perspektivpris	ble	delt	ut	til	en	verdig	
vinner:	«dysleksi-mamma»	Anne	Cathrine	Høvik.

Torbjørn Røe Isaksen

Jubileumskonferansens forelesere

Rein Alexander

Caroline Solem ønsker Erna velkommen

Gina fikk årets selfie!

Fortjent vinner av pris.

Språkskole

Dysleksi	Norge	fortsetter	å	arrangere	språkskole	for	ungdom	til	England,	og	tilbudet	er	
stadig like populært. Kurset blir hvert år fulltegnet kun få uker etter at påmeldingen er 
klar.

I 2017 benyttet vi egne spesialpedagogiske ressurser istedenfor å kjøpe tjenester 
fra	The	Helen	Arkell	Dyslexia	Centre	(HADC).	Uten	å	gå	inn	i	de	faglige	vurderingene	
dreide	det	seg	i	hovedsak	om	HADCs	manglende	satsing	på	IKT	og	den	særlige	
kompetansen	på	å	bygge	bro	mellom	det	norske	og	engelske	språket,	som	HADC	av	
naturlige årsaker ikke har kompetanse på.

Sommerleir

Etter ønsker fra medlemmer har Dysleksi Norge avholdt egen sommerleir/familieleir 
for	medlemmer	med	SSV	siden	2013.	I	2015	fikk	vi	også	midler	fra	ExtraStiftelsen	
til	av	å	arrangere	mattecamp,	slik	at	vi	fikk	et	eget	tilbud	for	dem	med	dyskalkuli	
eller mattevansker som følge av dysleksi/SSV. Etterspørselen etter tre ulike leirer ble 
etterhvert	mindre,	og	i	2016	måtte	leiren	for	medlemmer	med	SSV	avlyses	på	grunn	av	
få påmeldte. I 2017 hadde vi igjen felles sommerleir for alle medlemmer med tilpasset 
program for å gi et tilbud til medlemmer med alle vanskeområder. Totalt i perioden har 
vi hatt over 200 deltagere på leirene våre.

Tilbud til voksne

I 2015 og 2016 samlet vi 21 deltagere til mestringskurs og 17 deltagere til språkskole 
for	voksne.	Interessen	for	kursene	har	dessverre	ikke	vært	til	stede,	og	i	2017	
arrangerte vi ikke slike kurs for voksne.

Kurs og konferanser i tall 
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Nettkurs
Vi	har	holdt	nettkurs	for	nesten	300	foreldre	i	perioden.	Her	ser	vi	for	tiden	en	økende	
interesse blant medlemmene. 

70	elever/studenter	har	tatt	nettkurs	i	studieteknikk.	Her	varierer	oppslutningen	mye,	
og høsten 2017 måtte vi avlyse på grunn av for få deltagere. 

Kurset	om	spesifikke	språkvansker	og	barn	og	språk	(for	barnehageansatte)	har	en	
stabil,	men	lav	oppslutning.

Samarbeidet	med	Optikerforbundet	om	et	eget	kurs	for	optikere	var	svært	populært	
det	første	året,	men	har	etter	det	hatt	fallende	interesse.	Vi	må	trolig	regne	med	at	den	
negative tendensen fortsetter.

Kurs for lærere om dysleksi og dyskalkuli i samarbeid med nettskolen viser dessverre 
også	en	negativ	tendens,	med	noen	positive	innslag,	for	eksempel	oppslutningen	om	
dysleksikurset i 2017. Vi antar at dette skyldes at vi har stor konkurranse om lærernes 
tid,	blant	annet	på	grunn	av	etter-	og	videreutdanning	av	lærere.

Oppdrag
Det er mange som 
etterspør Dysleksi Norges 
kompetanse til lokale 
kompetansehevingstiltak. 
Mens	tendensen	for	
nettkursene	er	negativ,	er	
tendensen i oppdrag sammen 
med konferansevirksomheten 
meget positiv.

Dysleksi Norge har siden 
slutten av 2016 gitt tilbud om 
privat utredning til medlemmer 
som etterspør dette. Ettersom 
vi ikke vil ha kapasitet til å 
møte	den	store	etterspørselen,	
er	ikke	dette	markedsført,	
men blir tilbudt medlemmer 
vi kommer i kontakt med som 
har et stort behov.

«Kort om» kurs, konferanser og oppdrag
• vellykkete konferanser i 2016 og 2017

• lite etterspørsel etter kurs for voksne

• felles sommerleir for alle medlemmer

• færre lærere på nettkurs

• flere foreldre på nettkurs

• mange flere oppdrag

• startet med privat utredning
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Prosjekter
Dysleksi Norge søker om penger til å gjennomføre prosjekter fra en rekke ulike steder. 
Det aller meste kommer fra ExtraStiftelsen og Utdanningsdirektoratet. I 2017 kom det 
en	ny	ordning	kalt	Herreløs	arv,	hvor	vi	også	fikk	en	god	del	penger.

I	2015	og	2016	fikk	vi	rekordlave	prosjekttilskudd.	Heldigvis	snudde	den	trenden	i	
2017,	hvor	vi	fikk	tildelt	mer	penger	enn	noen	gang	til	prosjektarbeid.

Prosjektarbeid betyr mye for mulighetene organisasjonen har for å utvikle seg. Uten 
prosjekttilskudd blir det utfordrende å prioritere når økonomien ikke tillater oss å sette i 
gang	med	prosjekter	som	ikke	er	finansiert	eksternt.

Satsing på prosjektarbeid er viktig for vekst. Enda viktigere er det at prosjektideene er 
gode og i tråd med organisasjonens langtidsplaner og prioriterte områder.

På de neste sidene kan du lese redegjørelser for disse prosjektene:
•	 Reklame	for	alvor
•	 Usensurert
•	 Prosjekt leseglede
•	 Diagnose til glede og besvær
•	 Lese-,	skrive-	og	regnekurs
•	 www.dysleksivennlig.no
•	 Dysleksi,	informasjonssøk	og	mestring
•	 Interne prosjekter:

 - Utgivelser av fagmateriell
•	 Påbegynte prosjekter:

 - Maren	og	tallene
 - Lesehund
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Reklame	for	alvor	har	holdt	på	siden	tidlig	2000-tall.	Konkurransen	arrangeres	
annethvert år og har et veldig høyt nivå – alle de beste reklamebyråene i landet deltar. 
En	del	av	RfA	er	også	en	studentkonkurranse	for	elever	på	skoler	som	for	eksempel	
Westerdals	og	NKF.	Tidligere	vinnere	er	Norsk	luftambulanse,	Norges	Frivilligsentraler,	
Miljøagentene,	Antirasistisk	Senter	og	flere.

En	rekke	reklamebyråer	leverte	kampanjeforslag	til	Kreativt	Forum.	Rekordmange	
innsendte forslag ble gjennomgått av en jury som stemte frem ideene de likte best. 
Dysleksi Norge hadde én av syv juryplasser.

Det	var	reklamebyrået	Kitchen	som	vant	konkurransen	med	kampanjen	
«Dyslektikere	med	selvironi»	–	DMS.	DMS	er	et	kampanjekonsept	som	
gjennom	humor	skal	bryte	ned	tabuene	rundt	dysleksi.	Målet	med	
kampanjen	er	å	ufarliggjøre	dysleksi	og	vise	hvor	vanlig	dette	faktisk	er,	
ved å snakke om det på en annen måte.

Vi vet at man med dysleksi kan oppleve vanskelige situasjoner på grunn av skriving 
og	lesing,	men	vi	tror	også	at	mange	av	disse	situasjonene	viste	seg	å	bli	ganske	
morsomme	i	ettertid.	Og	det	er	akkurat	disse	historiene	vi	er	ute	etter.	Gjennom	å	by	
på	seg	selv	og	sine	egne	historier	tror	vi	det	vil	gjøre	det	lettere	for	flere	dyslektikere	å	
åpne	seg	opp,	og	ikke	minst	at	folk	som	ikke	har	dysleksi,	kan	få	en	bedre	forståelse.

Reklame for alvor
I	2016	vant	Dysleksi	Norge	årets	Reklame	for	alvor	
(RfA),	foran	88	andre	søkere.	Det	var	ny	rekord!

RfA	er	et	tiltak	fra	reklamebransjen	for	å	nytte	
reklame til noe veldedig. Det er en konkurranse hvor 
reklamebyråer,	mediene	og	produsenter	samles	for	
å lage en kampanje for en ideell organisasjon.

Thea og Aleksander, fra reklamebyrået Kitchen

Det har vært utrolig gøy å jobbe med Dysleksi Norge på kampanjen «Dyslektikere 
med	selvironi».	Ikke	minst	har	det	også	vært	veldig	lærerikt	for	oss,	da	vi	gjennom	
prosessen etter beste evne har måttet sette oss i målgruppens sko. Det var et modig 
valg av Dysleksi Norge og si ja til en 
kampanje	med	dette	uttrykket,	men	med	
den fantastiske responsen vi opplevde 
gjennom kampanjeperioden ser det ut til 
at	vi	traff	en	nerve.	Det	hadde	vært	veldig	
gøy om «Dyslektikere med selvironi» kan 
leve videre selv om kampanjen nå er slutt.

Kanskje	finnes	det	noen	flinke	illustratører	
blant organisasjonens medlemmer?

Reklamefilmen «Småkuker»
I første del av kampanjen ba vi 
medlemmer om å sende inn morsomme 
historier som kunne brukes i kampanjen. 
Dette	resulterte	i	reklamefilmen	
«Småkuker» som ble sendt på 
reklamefrie dager på TV 2 og TVNorge i 
julen 2016.

Illustrasjonene
Etter	dette	fikk	vi	inn	en	rekke	
morsomme historier. Noen av disse 
ble valgt ut og laget som morsomme 
illustrasjoner,	sammen	med	oppfordring	
om å melde seg inn i Dysleksi Norge. 
Illustrasjonene	som	ble	laget,	kan	du	se	
til høyre.

Det var viktig for Dysleksi Norge at de 
selvironiske elementene ble behandlet 
på en varsom måte. For veldig mange er 
det vanskelig å være selvironisk over noe 
som	kan	være	veldig	vanskelig.	Kitchen	
løste dette på en smakfull og god måte.

Verdi
I tillegg til arbeidet som reklamebyrået 
la	ned	for	oss	helt	gratis,	var	en	rekke	
mediehus svært gavmilde.

Plasseringene	vi	fikk	helt	gratis,	hadde	
en samlet verdi på nærmere 5 millioner 
kroner!

Følgende mediehus/medier ga oss 
plasseringer:	P4,	Nettavisen.no,	
Filmweb,	finn.no,	Fox,	TV	2,	Radio	
Norge,	Clear	Channel,	Egmont	(Vi	Menn,	
Kamille,	Norsk	Ukeblad,	Det	Nye,	Rom	
123,	Pondus	FB,	Julia	IG),	Aller	(Aller	
Ros,	KK,	Magasinet,	Se	og	Hør,	Topp	
mobil,	DB	lørdag),	dn.no,	tek.no,	Hegnar	
(Finansavisen og Kapital) og Capa 
kinoreklame.

I tillegg kommer reklamefrie dager og 
presseoppslag om kampanjen.

Til høyre kan du se skjermdump fra noen 
av plasseringene.
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Prosjekt Usensurert
I prosjekt Usensurert ville vi formidle hvordan 
det	er	å	ha	en	lærevanske,	gjennom	kunst.	

Totalt ti deltagere med ulike lærevansker 
holdt kunstutstilling fra 27. november til 3. 
desember	2017	på	Interkulturelt	Museum	i	
Oslo.

Åpningen	av	kunstutstillingen	gikk	over	
all	forventing,	med	mange	positive	
tilbakemeldinger. De besøkende ga uttrykk 
for at de ikke hadde forventet så mye 
følelser,	og	heller	ikke	en	utstilling	av	så	høy	
kvalitet.

Det var en sterk utstilling der deltagerne 
valgte helt ulike uttrykksformer for å 
formidle	sine	følelser.	Både	dikt,	malerier,	
installasjoner og digitale verk ble brukt i den 
meget følelsesladde kunstutstillingen. 

Kunstverkene	viste	redsel	og	frustrasjon,	
men også mot og styrke.

Prosjektet	ble	finansiert	av	LNU	–	Herreløs	
arv. Vi planlegger også Usensurert-utstilling i 
2018,	da	finansiert	av	ExtraStiftelsen.
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Prosjekt Leseglede
I	2017	fikk	vi	midler	til	et	veldig	spennende	prosjekt	om	leseglede,	som	fikk	slagordet:	
Bli glad i å lese med Dysleksi Norge!

Prosjektet var for dem mellom 6 og 10 år som synes lesing er litt vanskelig. Vi inviterte 
til	samlinger	på	biblioteker	over	hele	landet	med	vekt	på	leseglede,	gode	strategier,	tips	
og veiledning.

Samlingene	var	for	barna	sammen	med	foresatte,	og	det	kom	over	30	personer	på	alle	
samlingene.	Vi	besøkte	Bodø,	Steinkjer,	Alta,	Grimstad,	Bergen	og	Drammen.

Vi tok utgangspunkt i seriebøker fordi vi tenkte at hvis vi lyktes med å fange deres 
interesse	for	en	historie,	vil	de	gjerne	lese	flere	bøker	i	den	samme	serien.

Bøker
Først	ut	var	bøkene	om	Vilja	og	bokstavene	som	krøller	seg	av	Torhild	Moen.	Alle	fire	
bøkene	i	serien	ble	vist	frem,	men	det	ble	kun	lest	fra	den	første.	Vilja	var	også	med	–	i	
form	av	en	dukke	–	og	hun	hadde	med	seg	både	ryggsekk,	bok,	tavle	og	en	bokstav	
som	kunne	bli	både	en	b,	en	d	og	en	p.	Vilja	hadde	også	med	seg	en	PC	og	viste	
hvordan den kunne være et hjelpemiddel for henne.

Neste	bokserie	var	Detektivbyrå	nr.	2	av	Jørn	Lier	Horst.	Til	denne	bokserien	
er det også laget en innholdsrik nettside hvor du blant annet kan bli kjent med 
hovedpersonene og gå en «bli-kjent-tur» i et kart. I bøkene skal barna selv løse 
mysterier. På denne måten kan de øve seg på å se på sammenhengen mellom tekst og 
bilde og jobbe med sammensatte tekster for barn.

Før	den	siste	serien	om	Kaptein	Supertruse	fikk	barna	høre	litt	om	forfatteren.	Dav	
Pilkey	hadde	ikke	noen	enkel	skolegang.	Time	etter	time	måtte	han	sitte	på	gangen,	og	
han	hadde	lærere	som	ikke	så	han	for	hva	han	kunne,	men	bare	oppfattet	en	gutt	som	
skapte trøbbel. Serien om Kaptein Supertruse er en fantastisk serie med mange bøker 
som fenger. Bøkene er spekket av humor og latter. Noen av barna fortalte at de hadde 
lest	noen	av	bøkene	fra	før,	men	etter	å	ha	hørt	om	forfatteren	ble	bøkene	mye	gøyere,	
så	nå	ville	de	lese	flere.	

Annen informasjon
I tillegg til samtale om bøkene og 
høytlesing fra dem fortalte vi om «Leser 
søker	bok»s	fine	lettleste	bøker	og	om	
lydbokbiblioteket NLB. Det er kjempeviktig 
for	barn	som	har	en	utfordring	med	lesing,	
at de får lov å lytte på lydbøker. Lydbøker 
kan gi økt tekstforståelse og gir barna stor 
glede når de kan høre samme bok som «de 
andre» leser.

Gaver til barna
For å gi barna et varig minne fra samlingen 
fikk	alle	barna	«lesedrops»	fra	Dysleksi	
Norge,	et	bokmerke	laget	for	anledningen,	
og hver sin boks med fargeblyanter med 
Dysleksi	Norge-logo.	De	fikk	også	ark	
fra serien om Detektivbyrå nr. 2 med seg 
hjem som de kunne tegne/farge videre på. 
Det	var	også	flere	gevinster	med	Dysleksi	
Norge-logo på som mange glade barn vant 
på samlingen.

I tillegg hadde vi med mange bøker til 
utlodding. Denne utloddingen gikk for 
seg	ved	at	alle	barna	som	kom,	fikk	et	
«lodd» med et ord på som passet til 
samlingen. Det kunne være navnet på en 
hovedperson,	en	forfatter	eller	et	viktig	
innhold. Dette var svært populært! Bøkene 
som	ble	loddet	ut,	var	seriene	det	var	lest	
fra.

Prosjektet var svært vellykket. Det var 
mange som reiste langt for å komme på 
lesegledesamling,	og	det	kom	mange	
positive tilbakemeldinger både fra barna 
som	kom,	foreldrene	deres,	lærere	
og også pressen. Vi har allerede fått 
spørsmål om ikke vi kan komme med 
lesegledeprosjektet	til	flere	byer	og	flere	
biblioteker,	og	vi	har	selvsagt	søkt	om	
midler for å kunne gjennomføre prosjektet 
også i 2018.

Turid Noddeland gjorde en fabelaktig jobb 
som prosjektleder på sin «leseturné»!

Les litt hver dag!
#Leseglede

DYSLEKSI
NORGE
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Prosjekt: Diagnose til glede og besvær
I 2017 fikk vi penger til å lage barnevennlige brosjyrer om hva dysleksi, dyskalkuli og 
SSV er.

Å få bekreftet en diagnose tilbyr en viktig forklaring på hvorfor noe er vanskelig. Hvis 
man ikke gir barn en forklaring, vil de kanskje tenke tanker som kan være skadelig for 
selvbildet: Jobber jeg ikke hardt nok? Er jeg ikke flink nok? De andre får det jo til, er 
det jeg som er dum? Å endelig få svaret er for mange en lettelse. Men det kan også 
være tungt å godta at man har en varig diagnose. Nye spørsmål vil dukke opp: Vil det 
alltid være sånn? Vil jeg komme meg gjennom skolen? Hva kommer til å skje nå? Hva 
skal jeg si til vennene mine? 

Mange utredes først når vanskene har begynt å bli svært tydelige, rundt 5. trinn. Da 
er barnet blitt 10 år og i ferd med å bygge sin egen identitet. Mestring er svært viktig i 
identitetsbyggingen og utviklingen mot å bli et trygt menneske med et godt selvbilde.

Det er viktig at barnet får god informasjon om hva det vil si å ha en diagnose, på 
et språk de kan forstå. Mange av våre medlemmer sier de aldri har blitt fortalt hva 
diagnosen deres betyr. Det som kjennetegner de som ikke vil bruke datahjelpemidler 
(fordi det er flaut) og de som har «gitt opp» skolearbeidet, er ofte nettopp det at de 
ikke har fått god informasjon om sin egen situasjon og mulighetene de har. Vi vil hjelpe 
barna til å se disse mulighetene. Det handler om å «eie sin egen situasjon». 

Også foreldrene har et stort informasjonsbehov og vil lære om vansken og hvilke 
rettigheter de har. Men det er også viktig å hjelpe foreldrene til å få realistiske 
forventninger gjennom god informasjon. Vi lever i et samfunn der vi vil at ting skal 
«fikses». Det er også mange aktører som tilbyr mer eller mindre tvilsomme «quick-
fixes» for dysleksi. Det skaper en forventning skolen umulig kan oppfylle, og kan fort bli 
en kilde til konflikt. 

Brosjyrepakker
Vi laget derfor brosjyrepakker som kan brukes av for eksempel PPT og gis til barn 
når de får diagnosen. I tillegg til en informasjonsbrosjyre inneholdt pakkene en liten 
godteripose og noen klistremerker. I brosjyrene la vi særlig vekt på:

• Innholdet skal være konkret og forståelig.
• Det skal være lettlest, men ikke banalt og overfladisk.
• Det er ingen «feil» måte å føle seg (vi valgte bevisst formuleringer som f.eks. 

«mange synes at …» istedenfor «det er …»).
• Selv om ordene kan være vanskelige, har vi valgt å skrive om rettigheter. Ord 

som medbestemmelse og diskriminering er tunge, men barn må få muligheten 
til å bli tatt på alvor og snakke om rettighetene sine.

Vi laget også et lite informasjonsskriv foreldre kan få, i tillegg til litt informasjon til 
PP-tjenesten.

Som en del av prosjektet ringte vi rundt til PP-tjenestene for å fortelle om prosjektet, 
før vi sendte det i posten.

Alle PP-tjenester i landet har fått 
eksemplarer av brosjyrepakkene i posten, 
med tilbud om å bestille flere. Vi har fått 
gode tilbakemeldinger, og mange har bestilt 
flere brosjyrer.

6000 brosjyrepakker skulle pakkes og 
sendes ut til 250 PP-tjenester (!). En stor 
takk til de frivillige ungdommene i Dysleksi 
Oslo som ble med på dugnad!

Hva er
dyskalkuli?

DYSLEKSI
NORGE
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Dysleksivennlig.no
I 2016 fikk vi penger til å utvikle nettsiden www.dysleksivennlig.no, som er en ressurs 
for dysleksivennlige skoler og de som ønsker å bli det. 

Et viktig mål med nettsiden er å legge til rette for faglig utvikling og å dele kunnskap 
om gode løsninger fra «best practice» – de dysleksivennlige skolene. På nettsiden 
skal skoler kunne finne relevant og oppdatert informasjon fra forskning, men også 
praksisnær veiledning og råd. Fagpersoner skal kunne diskutere og utveksle erfaringer 
gjennom et forum og bidra med erfaringsdeling gjennom en blogg.

Nettsiden skal gi skolene god informasjon om både hvordan de bør jobbe, og hva som 
skal til for å bli en dysleksivennlig skole.

Nettsiden er utviklet i dialog med både fagpersoner som ikke er tilknyttet prosjekt 
dysleksivennlig skole, og de dysleksivennlige skolene.

Vi har lagt vinn på å utvikle en nettside som er brukervennlig, lettlest og enkel å finne 
frem på og tilgjengelig på alle plattformer.

Prosjektet i 2016 lot oss bygge et godt rammeverk for en slik side, som vil være 
avhengig av fortsatt utvikling for å forbedres og være relevant.

Med følgende innhold er vi godt i gang:
• «Hvordan bli en dysleksivennlig 

skole?», med informasjon om 
søknadsprosessen, herunder en 
animert film

• «Den dysleksivennlige læreren», 
med informasjon om tilpasset 
opplæring i matematikk, 
engelsk, lesing, skriving og 
datahjelpemidler

• forebyggende arbeid
• forskning, råd og veiledning
• oversikt over de sertifiserte skolene.
• forum

Film om å bli dysleksivennlig skole
For å beskrive prosessen med å bli en 
dysleksivennlig skole er det laget en 
videofilm som beskriver dette. Det er en 
animert film som tar for seg alle trinnene 
i sertifiseringsprosessen.

Fortsettelsen
Vi vil produsere faglig innhold med 
grunnleggende informasjon om vanskeområdene og generelt om tilpasset opplæring i 
klasserommet for elevgruppen.

• Hva er dysleksi, dyskalkuli og SSV? Hva skiller disse vanskene fra generelle 
vansker? 

• identifisering av vanskene 
• generell tilpasning i klasseromsituasjonen for denne elevgruppen 
• eksempler på gode tiltak og forutsetninger for at de skal fungere godt
• informasjon om kompenserende datahjelpemidler
• informasjon av pedagogiske læremidler
• god bruk av tilrettelagte læremidler (f.eks. lydbøker) 
• elevenes rettigheter
• godt skole–hjem-samarbeid
• forutsetninger for godt læringsmiljø
• systemer for kartlegging og oppfølging
• mer om lekser

Videre vil vi produsere faglig innhold innen områder vi vet det er stort behov for, og 
hvor lærerne etterspør, faglige ressurser.
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Dysleksi, informasjonssøk og mestring
Gerd Berget er bibliotekar og tok sin doktorgrad i samarbeid med Dysleksi Norge. 
Tema for prosjektet var informasjonssøk og dysleksi. Det var forsket lite på dette før. 
Målet var å forstå hvordan dysleksi påvirker søk. Vi ville også finne ut hvordan man kan 
lage systemer som er tilgjengelige for dyslektikere.

Hva skjer når dyslektikere søker i systemer som krever at alle søkeord staves riktig? 
Hvordan er det å lete i resultatlister med mye tekst? Er det mulig å lage systemer som 
er tilgjengelig for dem med dysleksi?

Doktorgradprosjektet fikk tittelen «Dysleksi, informasjonssøk og mestring».

I studien ble 21 studenter med dysleksi observert mens de gjorde søk. 
Atferdsmønstrene deres ble kartlagt og sammenlignet med en kontrollgruppe på 21 
personer som ikke hadde dysleksi. Det ble gjennomført tre eksperimenter.

Tema for eksperiment 1 var resultatlister. Deltagerne skulle finne et objekt i skjermbilder 
med bare ikoner, bare ord eller ikoner og ord. Målet var å finne ut om ikoner kunne 
gjøre letingen enklere.

Alle deltagerne fant målet raskest når de lette i lister med ikoner i én kolonne og 
ord i en annen. Kolonnene måtte være langt nok fra hverandre, så man bare så én 
innholdstype om gangen. I de andre søkene brukte dyslektikerne lengst tid. Funnene 
tilsa at visuelle søk generelt er en utfordring for dyslektikere. Konklusjonen ble at godt 
utformede resultatlister kan motvirke effekten av dysleksi.

I eksperiment 2 og 3 søkte studentene på Google og i biblioteksystemet BIBSYS Ask. 
Google godtar mange skrivefeil. Det gjør ikke bibliotekkatalogen. Resultatene viste at 
dysleksi hadde en negativ effekt i bibliotekkatalogen. Studentene med dysleksi brukte 
langt mer tid, måtte søke flere ganger og hadde mange flere skrivefeil enn studentene 
uten dysleksi. I Google hadde dyslektikerne også flere skrivefeil. Men fordi Google ofte 
forstår hva man egentlig mener, påvirket ikke skrivefeilene søketider eller antall søk per 
oppgave. Selv om Google tilbyr hjelpefunksjoner, var det den høye toleransen for feil 
som var viktigst for dyslektikere.

I mange søk måtte dyslektikerne bruke Google som ordbok for å få treff i 
bibliotekkatalogen. Konklusjonen ble at bibliotekets katalog ikke er tilgjengelig for 
dyslektikere. Et positivt funn var imidlertid at bedre systemer motvirker effekten av 
dysleksi, og at det ikke er veldig mye som skal til for at også bibliotekene skal bli mer 
tilgjengelige. 

Det er et stort problem som kan få alvorlige konsekvenser for studenter som trenger 
å finne pensum eller fagstoff til studiene sine på nett. Bibliotekenes søkesystemer må 
utformes annerledes for å være tilgjengelig for de med dysleksi.

23. september 2016 disputerte hun for doktorgraden ved Institutt for informatikk ved 
Universitetet i Oslo. For dem som er interessert i å lese hele studien:

Gerd Berget: Search and find – An accessibility study of dyslexia and information 
retrieval. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo, 
disputasdato: 23. september 2016.

«Kort om» forskningsprosjektet Dysleksi, 
informasjonssøk og mestring

•	 De med dysleksi bruker lengre tid, skriver mer feil og må søke 
flere	ganger	enn	studentene	uten	dysleksi.

•	 Søkesystemet BIBSYS er vanskelig å bruke for studenter med 
dysleksi,	mens	søkemotorer	som	Google	er	enklere.

•	 Google blir brukt som ordbok for å klare å løse oppgaven i 
bibliotekenes	søkesystemer.

•	 Selv om de med dysleksi også skrev mer feil da de brukte google, 
brukte	de	ikke	lengre	tid	eller	flere	søk	for	å	finne	det	de	lette	
etter.
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Påddkast
I 2017 fikk vi penger til å lage en podcast. Den fikk navnet PÅDDKAST og er laget av 
Dysleksi Ungdom.

Programledere for Påddkasten var Gina Jevne Bakken og Dan Einarsen Wollstad.

Prosjektet har fått støtte fra LNU og ExtraStiftelsen og er styrt av ungdomsstyret, med 
hjelp fra Både Og radiobyrå.

Vi har reist, snakket med personer som har vansker selv, lærere, foreldre og 
samfunnsfolk. Vi har hatt skriveøkter i mange runder og gjennomført mye redaksjonelt 
arbeid og journalistisk trening.

Vi har ment å formidle informasjon som er forståelig og tilgjengelig. Vi har laget syv 
episoder med interessant innhold. Hver episode har et hovedtema.
1. om dysleksi 
2. om dyskalkuli 
3. om SSV 
4. for lærere
5. for foreldre
6. for, og om, ungdommer 
7. om hjelpemidler

Påddkasten lanseres i 2018.
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Påbegynte prosjekter
Maren og tallene

Maren og tallene er en dokumentarfilm på ca. 15 minutter. Vi ønsker å kombinere 
dokumentar-filmspråket med enkle animasjoner på en måte som gir begge 
elementene ny mening. I tillegg vil vi bruke Marens egne refleksjoner knyttet til de 
ulike utfordringene hun møter, og hennes ønske om å få andre til å forstå hvordan hun 
opplever verden.

Fremgangsmåten vi planlegger å bruke, er at vi først filmer Maren i ulike situasjoner 
hvor hun opplever utfordringer knyttet til sin manglende tallforståelse. Vi bruker 
et dokumentarisk fortellerspråk og prøver å fange situasjonene på en mest mulig 
realistisk måte, med dagligdagse hendelser hvor vi følger Maren på skolen, på bussen, 
på shopping, på trening i svømmehallen og så videre.

I etterkant vil vi få Maren til å sette ord på hva som skjedde i de enkelte situasjonene, 
og videre vil la Maren møte en animatør som skal prøve å visualisere hva Maren ser for 
seg når hun møter tallene.

Det hele ender i en presentasjon for klassen hennes hvor hun prøver å få forklart 
hvordan hun opplever å leve med dyskalkuli.

Lesehund

Barn er naturlig opptatt av dyr. Allerede fra 6 måneders alder kan man se at barnet tar 
kontakt med og kommuniserer med husets kjæledyr. Barn som liker hunder, synes ofte 
at det å lese for hunder er en hyggelig og gøyal opplevelse. Dette fremmer motivasjon 
for videre lesing (Martin 2001). Mange barn frykter høytlesning. Hunder vil aldri rette 
på eller fortelle barnet at det leser feil, og hunden tilbyr et ukritisk ikke-dømmende 
publikum, med mulighet for utvikling av ferdigheter, økt selvsikkerhet og følelsen av 
mestring (Stringer & Mollineaux 2003).

Prosjektet er å sette opp et lesehundprogram på to barneskoler i Akershus og én i 
Nordland.

Hundefører og hund er en del av et tverrfaglig team, som sammen med barnets 
lærer og en spesialpedagog skal legge til rette for at hver enkelt elevs behov blir 
imøtekommet.

Lese-, skrive og regnekurs
I 2016/2017 arrangerte vi kurs for voksne i basisferdighetene lesing, skriving og 
regning for medlemmer i Trøndelag.

Kurset varte i 115 timer og var for 5 medlemmer.

Bakgrunnen for kurset var at Kompetanse Norge (tidligere Vox) åpnet opp for at også 
frivillige organisasjoner kunne søke om penger til å arrangere kurs i basisferdigheter 
for voksne. Tidligere har det kun vært arbeidsgivere som har kunnet søke om kurs for 
sine ansatte. Det var en del av regjeringsplattformen fra 2013 at en slik ordning skulle 
opprettes, da under navnet BKF Frivillighet.

Flere organisasjoner har jobbet aktivt i årevis for at frivilligheten også skal kunne 
arrangere kurs. 

Læringsarenaen i ideell og frivillig sektor er mangfoldig og stor. Ifølge 
Kunnskapsdepartementet foregikk kursene i humanitære organisasjoner, krisesentre, 
frivillighetssentraler, husflidslag, fengsler og biblioteker.

Dysleksi Norge var en av de organisasjonene som kom inn på ordningen i dens første 
år. Det var helt nytt for organisasjonen å arrangere denne typen kurs. Vi ansatte en 
pedagog i prosjektstilling for å gjennomføre opplæringen.

For organisasjonen var det nyttig lærdom å ha et slikt tilbud for voksne i et begrenset 
omfang den første gangen. For 2017/2018 fikk vi midler igjen, denne gangen for fem 
ulike typer kurs for fem til ti deltagere innen områdene lesing og skriving, muntlige 
ferdigheter, matematikk og IKT.
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Fagressurser
Dysleksi Norge har gitt ut flere fagressurser i perioden. 

Hefte om tilpasset opplæring i engelsk

Heftet «Tilpasset opplæring i engelsk» handler om hvordan en kan tilpasse 
opplæringen i engelsk for elever med dysleksi og SSV. Heftet er delt 
inn i seks deler: Hva er dysleksi, mestring, hvordan undervise i engelsk, 
grunnleggende lese- og skriveopplæring i engelsk, å lese i engelsk, og å 
skrive i engelsk. Heftet ble først utgitt i 2012. Den nye utgaven er bearbeidet 
av spesialpedagogene Vigdis Woll Lothe og Vidar Waaler på oppdrag fra 
Dysleksi Norge.
Heftet koster 200 kroner for ikke-medlemmer og 150 kroner for medlemmer.

Hefte om tilpasset opplæring i matematikk

Dette heftet tar for seg grunnleggende regneferdigheter og viser hvordan 
elever kan støttes på veien mot forståelse gjennom bruk av konkreter og 
halvkonkreter. Videre viser vi hvor viktig det er å være fleksibel og variere 
strategier, og hvordan man kan utvikle ulike strategier. Målet er å gi praktiske 
tips til lærere, men heftet kan også være nyttig for andre som møter barn med 
matematikkvansker, for eksempel foreldre, spesialpedagoger og ansatte i 
PPT. Heftet ble først utgitt i 2017 med spesialpedagogene Vigdis Woll Lothe 
og Vidar Waaler på oppdrag fra Dysleksi Norge.
Heftet koster 200 kroner for ikke-medlemmer og 150 kroner for medlemmer.

Medlemsboka Litt av hvert

Innhold: Hva er dysleksi, dyskalkuli og SSV?, mestring, rettigheter, 
informasjon om organisasjonen, datahjelpemidler og så videre. Boka er laget 
for å være en del av velkomstpakken til nye medlemmer.

Faglige retningslinjer for kartlegging, utredning og oppfølging av elever med 
dysleksi

Dysleksi Norges formål med å utarbeide dette er primært å gi generelle 
anbefalinger til dem som jobber i PP-tjenesten, eller som koordinator for 
spesialpedagogiske tiltak og/eller tilrettelegging på den enkelte skole. 
Retningslinjene kan lastes ned gratis som pdf. Papirutgaven kan bestilles for 
70 kroner.

Det er ord bak bokstavene

Dette er først og fremst en håndbok om dysleksi for barn og unge. Boka 
er også fin for andre som raskt vil sette seg inn i det viktigste rundt 
dysleksidiagnosen. Dette er en tilrettelagt bok med enkel tekst. Den har også 
rikelig med sitater fra unge med dysleksi, som forteller om hvordan de har det 
i hverdagen. Den har også flotte illustrasjoner laget av Mads Johan Øgaard.
Boka er gitt ut i samarbeid med Infoliten forlag og er skrevet av Lisbeth 
Rønhovde og Åsne M. Aas.

Brosjyrer og informasjonsmateriell
Dysleksi Norge har laget en rekke nye brosjyrer og informasjonsmateriell:

• flyers om Dysleksi Norge og Dysleksi Ungdom på engelsk
• nye brosjyrer om Dysleksi Norge, Dysleksi Ungdom og Dysleksivennlig skole: 

Brosjyrene inneholder oppdatert informasjon om organisasjonen og et lite 
avsnitt om hvert av de tre vanskeområdene dysleksi, dyskalkuli og spesifikke 
språkvansker.

• informasjonsbrosjyre om rettigheter for studenter
• flyers om alle nettkursene og foredrag

DYSLEKSI
Nettkurs for ansatte i skolen.

Nettkurs flyer.indd   2

08.06.17   15.37

Dyslexia Norway

brosjyrer engelsk.indd   4 08.06.17   15.38

Rettigheter for studenter 
i høyere utdanning

brosjyre om studenters rettigheter.indd   1 08.06.17   15.46

Dyslexia Youth

brosjyrer engelsk.indd   2 08.06.17   15.38

Dysleksi Norge
Organisasjonen for alle med lese- og skrivevansker, 
matematikkvansker eller språkvansker.

www.dysleksinorge.no
post@dysleksinorge.no

Tlf. 22 47 44 50

 facebook.com/DysleksiNorge
 twitter.com/DysleksiNorge

brosjyrer.indd   2 08.06.17   15.34

DYSLEKSI
UNGDOM

www.dysleksinorge.no/dysleksi-ungdom
ungdom@dysleksinorge.no

Tlf. 22 47 44 50

facebook.com/DysleksiUngdom
Snapchat: DysleksiUngdom

Dysleksi Ungdom
For alle mellom 13 og 26 år med lese- og 
skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker.

brosjyrer.indd   4 08.06.17   15.34

DYSLEKSI
NORGE

DYSLEKSIVENNLIG SKOLE
En god skole for alle.

www.dysleksinorge.no
post@dysleksinorge.no

Tlf. 22 47 44 50

 facebook.com/DysleksiNorge
 twitter.com/DysleksiNorge

brosjyrer.indd   6 08.06.17   15.34

DYSKALKULI
Nettkurs for ansatte i skole.

Nettkurs flyer.indd   6

08.06.17   15.37

SPESIFIKKE

SPRÅKVANSKER
Nettkurs for ansatte i skole.

Nettkurs flyer.indd   4
08.06.17   15.37

BARN & SPRÅK
Nettkurs for ansatte i barnehage.

Nettkurs flyer.indd   10 08.06.17   15.37

DYSLEKSI
Nettkurs for foresatte.

Nettkurs flyer.indd   8
08.06.17   15.37

STUDIETEKNIKK
Nettkurs for studenter.

Nettkurs flyer.indd   12

08.06.17   15.37

FOREDRAG
Kompetanseheving for fagpersoner.

Nettkurs flyer.indd   16

08.06.17   15.37
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Dysleksi Ungdom
Dysleksi Norge jobber med å 
skape et bredt tilbud til barn 
og ungdommer. Vi har også 
mye plass for ungdommer som 
engasjerer seg i organisasjonen. 
Dysleksi Ungdom er for alle våre 
medlemmer mellom 13 og 26 år.

Dysleksi Ungdom er en 
organisasjon innenfor Dysleksi Norge som har ansvar for vårt arbeid med ungdom – av 
ungdom! 

Dysleksi Ungdom har egne treff og prosjekter. Vi har et aktivt arbeidende styre på åtte 
personer, i tillegg til et sommerleirutvalg som består av to tillitsvalgte til pluss én fra 
styret. Styret vedtar en egen handlingsplan på landstreffet.

Dysleksi Ungdom – styret
Dysleksi Ungdom deler organisasjonsnummer og medlemsregister med Dysleksi 
Norge. Men vi har vårt eget landsstyre for ungdom, som velges av ungdommens 
landstreff. Landstreffet avholdes hvert år, i september.

Landstreffet velger et nytt styre. Disse har bidratt i landsmøteperioden:

September 2015 –  september 2016
leder   Marianne Kufaas Sæterhaug  
nestleder  Nina Neegaard, Oslo  
styremedlemmer  Gina Jevne Bakken, Hamar/Oslo 
   Dan Einarsen Wollstad  
   Jardar Dahlstrøm, Sunnmøre 
vararepresentanter Helene Hagen, Kristiansand  
   Marius Nordnes, Ålesund  

September 2016 – september 2017
leder   Marianne Kufaas Sæterhaug 
nestleder  Helene Hagen, Kristiansand 
styremedlemmer  Gina Jevne Bakken, Hamar/Oslo 
   Dan Einarsen Wollstad
   Richard Mikalsen, Narvik 
vararepresentanter Sunniva Nyborg, Tromsø   
   Sander Theodorsen, Bergen 

September 2017 – 
leder   Helene Hagen, Kristiansand    
nestleder  Sunniva Nyborg, Tromsø
styremedlemmer  Daniel Lie, Romerike   
   Jardar Dahlstrøm, Sunnmøre 
   Sander Theodorsen, Bergen    
   Richard Mikalsen, Narvik 
vararepresentanter Sofie Eline Finneid, Arendal
   Pernille Hegbom, Oslo
sommerleirutvalget Martine Siggerud, Østfold
   Preben Nyborg, Tromsø  

Dysleksi Ungdom – stadig i vekst
Siden oppstarten med en uformell gruppe rundt 2006 har Dysleksi Ungdom vokst til å 
bli en mer og mer profesjonell organisasjon. Det første styret ble formelt valgt i 2010. 
På landsmøtene i 2012 og 2015 vokste organisasjonen til å bli en del av Dysleksi 
Norges vedtekter, med rett til stadig flere delegater på landsmøtet.

Landstreffet har også blitt mer profesjonelt og har sendt over flere saker til landsmøtet, 
som vi har selv har behandlet i vårt høyeste organ. Antall deltagere på landstreffet 
har vært stabilt på rundt femti 
personer. 

Vi har vedtatt delegatnøkkel 
og utvidet styret. Vi har valgt 
et eget sommerleirutvalg, som 
skal hjelpe til med å arrangere 
sommerleir på Hove i år. Vi har 
også sendt over forslag til årets 
landsmøte, blant annet om å 
utvide tilbudet for unge voksne.

Vi har ungdomsrepresentanter over hele 
landet. Det er medlemmer i lokallagene som 
hjelper til med styrearbeidet og representerer 
ungdommene lokalt. Det blir stadig flere og flere 
ungdomsrepresentanter, og Dysleksi Ungdom 
vil gjerne nå ut til alle. Vi inviterer gjerne til en 
kurshelg i Oslo for ungdomsrepresentanter!
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Dysleksi Ungdom – sentrale aktiviteter 
I tillegg til landstreffet arrangeres det sommerleir, både for barn med foreldre og for 
ungdom. Dysleksi Ungdoms sommerleir er et populært tilbud som vi gleder oss til 
hvert år. I landsmøteperioden har det vært sommerleir på Hvaler, i Sandefjord og på 
Østre Bolærne utenfor Tønsberg. Sommeren 2018 skal vi lenger sør til Hove.

Vi søker å utvide tilbudet av store medlemsaktiviteter. I landsmøteperioden har vi fått 
prosjektmidler til å lage podkast og arrangere en vinterleir, for å styrke tilbudet vårt på 
den andre halvdelen av året. 

Dysleksi Ungdom samarbeider med organisasjoner i andre land også! Vi var vertsland 
for nordisk samling i jubileumsåret 2016. Denne høsten er vi invitert til Finland for å 
møte igjen våre søsterorganisasjoner.

Medlemstall
Grafen under viser utviklingen i medlemstall i 
landsmøteperioden. Vi ser at vi ganske sikkert snart 
kan si at vi har over 3000 medlemmer som er barn 
og unge – nærmere ⅓ av organisasjonen. 

Økonomi
Dysleksi Ungdom har et budsjett de selv forvalter 
innenfor en ramme vedtatt av landsstyret. Rammen 
på dette budsjettet er omtrent 250 000 kroner. 
I grove trekk brukes litt over 50 prosent på å 
arrangere landstreff og sommerleir, 25 prosent 
går til å avholde styremøter, og 25 prosent går til 
representasjonsoppdrag, profileringsmateriell og 
annet.

Det deles ut økonomisk grunnstøtte fra Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som 
fordeles etter en poengordning. Organisasjoner som 
søker, får mer støtte om de har flere medlemmer, lag 
og mer aktivitet. Vi ser at tilskuddet her har økt mye 
i landsmøteperioden, som reflekterer vårt økende 
tilbud til medlemmene.

Tilskuddet fra Bufdir beregnes ette all barne- og 
ungdomsaktivitet i Dysleksi Norge.

Dysleksi Ungdom – idag og imorgen

Organisasjonens satsing på ungdom blir bare større og større, og både 
ungdomsrepresentanter og ungdommens landsstyre vil fortsette veksten vi har i 
organisasjonen. Landstreffet vedtar en handlingsplan som vi jobber etter. 

Blant de politiske sakene vi ønsker mer oppmerksomhet om, er bedre lærere, satsing 
på tidlig kartlegging og bedre rettigheter for studenter. Sentralt for handlingsplanen 
er å fortsette å bygge ut medlemstilbudet for ungdom. Vi vil hjelpe våre 
ungdomsrepresentanter med å forbedre tilbudet der de bor. Ikke minst skal vi vurdere 
å lage oss en ny logo!

Dysleksi Ungdom er også opptatt av å være et ansikt utad. Vi representerer vår sak på 
en rekke arrangementer. I landsmøteperioden har vi representert våre interesser ved 
godt over 100 anledninger! Vi har holdt innlegg på konferanser, vært 
på møter med politikere og bidratt i brukerråd.

Vi ser at veksten i medlemmer og aktivitet fortsetter. Dysleksi 
Ungdom er et sted hvor alle kan bidra, lære og bli sett!



side 72 side 73

F) Dysleksi Norges regnskap for perioden

Innstilling:  Dysleksi Norges regnskap for perioden godkjennes.

Redegjørelse:  Revisjonsberetninger for perioden er sendt på e-post.
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Noter - Dysleksi Norge
Regnskapsprinsipper

Generelt
Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser. Det er 
utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.
Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift.
Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang.

Klassifisering
Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler 
er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra 
etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av 
kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke 
opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Inntektsføring
Forbundet har inntekter i hovedsak i form av tilskudd fra staten og eventuelt andre 
organisasjoner, samt medlemsinntekter. Inntektene periodiseres til de år de gjelder uavhengig 
av når betaling skjer.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er ført opp til pålydende. 

Note nr. 1 – Lønnskostnader   2017   2016   2015
Lønninger/feriepenger   4.196.812  3.628.729  3.065.971
Arbeidsgiveravgift       625.297     538.214     451.362
Pensjonskostnader       156.936     119.971       88.506
Andre ytelser          55.595       64.620       37.105
Sum      5.034.640  4.351.535  3.642.945
Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon og 
har ordning som tilfredsstiller kravene i loven. 

Note nr. 2 – Antall ansatte

Organisasjonen har hatt 7,9 årsverk i 2017, 7,5 i 2016 og 5,9 i 2015.

Note nr. 3 – Ytelser til ledende personer m.v.     2017  2016   2015
Samlet styrehonorar:   133.709  117.355  99.375
Lønn til generalsekretær   631.240  623.378  570.315
Andel pensjon til generalsekretær *  20.802  20.566  9.455
Revisjonshonorar totalt (inkl. mva.) 100.250  91.875  99.375
Andel regnskap    35.875  35.625  34.375
Andel særattestasjoner   57.500  56.250  65.000
Andel annet:     6.875   0   0

* Styrets leder inngår ikke i pensjonsordningen.

Note nr. 4 – Bankinnskudd m.v.  2017   2016   2015
Bankinnskudd    3.265.045  2.211.398  2.118.321
Bundne midler (konto for skattetrekk og depositum)    715.805       714.805     279.842
Sum bankinnskudd    3.980.850  2.927.203  2.398.312

Note nr. 5 – Egenkapital   2017   2016   2015
Egenkapital 1.1.    1.822.863  1.686.980  1.619.614
Overskudd         490.770     135.883       67.366
Egenkapital 31.12.    2.313.634  1.822.863  1.686.980

Note nr. 6 – Offentlige tilskudd  2017   2016   2015
Driftstilskudd Bufdir    2.406.178  2.371.137  2.295.968
Driftstilskudd Udir       280.000     322.000     250.000
Andre tilskudd    1.210.904     535.863     144.761
Frifondmidler        691.787     652.806     593.458
Grunnstøtte        779.071     651.597     588.707
Sum offentlige tilskudd   5.367.940  4.533.403  3.872.894

Note nr. 7 – Annen driftsinntekt  2017   2016   2015
Annonseinntekter         55.800        66.800     135.700
Egenandeler     1.369.620  1.220.125     986.025
Mottatt fra Dysleksifondet      600.000     600.000     400.000
Ekstrastiftelsen       819.300     184.800     407.229
F.S. tilskudd          84.700       93.240     101.920
Annen driftsrelatert inntekt        24.786      0         1.096
Tilbakeføring fra nedlagte lag     104.926       40.733                0
Refundert merverdiavgift      600.578     579.628     559.019
Gaver             7.012       15.394         3.170
Tilskudd fra spilleoverskuddet NT     196.874     196.874     196.874
Sum annen driftsinntekt   3.863.596  2.997.594  2.791.033

Note nr. 8 – Annen kortsiktig gjeld
Posten omfatter hovedsakelig eksterne prosjektmidler, forskudd medlemskontingent for 
2018 og annen forskuddsbetalt inntekt som eks. nettkurs, overføring av midler til senere år 
og feriepenger. 

Note nr. 9 – Fordringer som forfaller senere enn ett år

      2017   2016   2015
Depositum vannkjøler   1.000   1.000   1.000

Note nr. 10 – Annen driftskostnad  2017   2016   2015
Kontorkostnader       670.776     719.067     398.266
Tilskudd lokallag    1.531.099  1.589.816  1.551.801
Øvrig drift     4.927.324  3.678.580  3.809.376
Hvorav reise og opphold utgjør  2.009.810  1.589.536  1.728.312
Sum annen driftskostnad   7.129.199  5.987.463  5.759.443
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Inntekter
Medlemskontingent
Prosjekttilskudd
Salg
Offentlige tilskudd
Dysleksifondet
(Egenandeler)
Sum

Utgifter
Lønn
Husleie
IKT-løsninger
Div.organisasjon *
Landsstyremøter
Div. utvalg
Div reise og opphold
Profilering
Kursdeltagelse
Kommunikasjon
Dysleksi Ungdom
Lokallag
Dysleksivennlig skole
Prosjekter
Salgskostnader (nettkurs o.a.)
Kurs
Landsmøte
Sum

RESULTAT

Budsjett
kr 1 980 000 

kr 700 000 
kr 1 619 000 
kr 4 200 000 

kr 600 000 
-

 kr 9 099 000 
 

kr 5 100 000 
kr 600 000 
kr 250 000 
kr 650 000
kr 60 004 
kr 64 000 
kr 40 000 
kr 80 000 
kr 35 000 

kr 240 000 
kr 280 000 
kr 950 000 
kr 32 500 

kr -   
kr 290 000 

-   
kr 350 000 

kr 9 021 504 
 

kr 77 496 

G) Orientering om budsjett for inneværende år
Budsjettmerknader:

Landsstyrets innstilling:

 Budsjettet for 2018 tas til orientering

Landsstyrets redegjørelse:

 Driftsbudsjettet for 2018 ble vedtatt av landsstyret i november 2017. 
Budsjettet inkluderer ikke kurs, aktiviteter, prosjekter eller overføringer, 
utover den eventuelle kostnadsrammen til slik virksomhet.

 Budsjettet legges frem sammen med en oppdatert prognose på 
Landsmøtet.

Driftsbudsjett 2018

* (telefon, porto, kontorrekvisita, revisjon regnskap, datautstyr osv)
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I) Eventuelle vedtektsendringer
Det har kommet inn 12 forslag, som er redegjort for under.

1. Vedtekter Dysleksi Norge Unge Vaksne - nytt vedtektssett
Forslag til et nytt vedtektssett for medlemmer mellom 20 og 30 år.

Innsendt av: Jardar Dahlstrøm

§ 1  Namn  

 Ressursgruppa sitt namn er Dysleksi Ung Voksen  

§ 2  Dysleksi Ung Voksen  

2.1  Dysleksi Ung Voksen er ei frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst 
uavhengig ressursgruppe for Dysleksi Norge – Den eneste organ er 
styret.  

2.2  Dysleksi Ung Voksen er uavhengige av Dysleksi Norge i faglige 
spørsmål, men er avhengig av Dysleksi Norge i politiske spørsmål. 
Ressursgruppa drift er underlagt Dysleksi Norge.  

2.4  Regnskapet til Dysleksi Ung Voksen inngår i Dysleksi Norges regnskap. 
Et fast årlig beløp bør settes av til Dysleksi Ung Voksen forutsatt at de 
har sendt inn årsmelding, handlingsplan og budsjett innen fastsatt frist. 
Beløpet fastsettes av Landsstyret og bør gjenspeile aktivitetsnivået. 
Ressursgruppa står fritt til å disponere gaver som er gitt til Dysleksi 
Ung Voksen.   

2.5  Vedtektene for Dysleksi Ung Voksen fastsettes av Landsmøtet til 
Dysleksi Norge og er en del av Dysleksi Norges vedtekter. 

2.6  Landsmøtet til Dysleksi Norge kan fastsette prinsipprogram for 
Dysleksi Ung Voksen, som vil være basisen på korleis man skal ta for 
seg saker og uttalelser.  

2.7  Retningslinjer blir bestemt av Styret til Dysleksi Ung Voksen, med 
hensyn på prinsipprogrammet og vedtektene.  

2.8  Bare Styret eller den det gir fullmakt, kan opptre og uttale seg på 
vegne av Dysleksi Ung Voksen. 

§ 3  Formål 

3.1  Dysleksi Ung Voksen skal arbeide for å ivareta interessene til 
mennesker med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og 
språkvansker som er i gjeldene aldersgruppe 20 til 30 år, gjennom 
informasjon og hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende 
arbeid ovenfor offentlige myndigheter og private institusjoner.  

3.2  Dysleksi Ung Voksen arbeider for: 

3.2.1  Å skape økt forståelse for problemene til mennesker med lese- og 
skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Dysleksi Ung 
Voksen vil arbeide for å heve kompetansen om dysleksi, dyskalkuli og 
spesifikke språkvansker for forelesere og veiledere ved studiesteder og 
læringsbedrifter. 

3.2.2  Å jobbe for betre tilrettelagde fagbrev for læringer med lese- og 
skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. 

3.2.3  Å støtte opp faglig arbeidet til Dysleksi Norge og Dysleksi Ungdom.  

3.3  Dysleksi Ung Voksen sitt styre skal være en ressurs for Dysleksi Norge 
sentralt og sine fylkes og lokallag. Denne gruppen skal og være en 
ressurs for Dysleksi Ungdom. 

3.4  Dysleksi Ung Voksen viktigste oppgaver er å være: 

 Ei ressursgruppe for Dysleksi Norge og Dysleksi Ungdom 

 Arbeide for medlemstilbud til organisasjonens medlemmer i 
aldersgruppa 20 til 30 år.  

 Oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter og private 
institusjoner på regionalt og nasjonalt nivå.  

§ 4  Styret 

4.1  Styret i Dysleksi Ung Voksen er gruppa sitt eneste organ. 

4.2  Styret i Dysleksi Ung Voksen består av en leder, en nestleder, fire 
styremedlemmer og to varaer. 

4.3  Styret bør ha en god geografisk spredning og ulike kompetanse. 
Det bør også være best mulig fordeling mellom kjønn og alder. 
Alle vanskeområder, forstått som dysleksi, dyskalkuli og spesifikke 
språkvansker, bør være representert.  

4.3.2  Styret sine medlemmer må være fylt, eller fylle i det året de blir valt inn 
20 år.  

4.3.3  Øvrige grense på alderen medlemmer i styret kan ha er 30, de kan ikke 
bli valt inn i det året de fyller 31.  

4.4  Landsstyret medlemmer må framvise politiattest for frivillige 
organisasjoner.  

4.5.1  Styret til Dysleksi Ung Voksen blir valgt av et valgråd bestående av tre 
representanter ifrå Dysleksi Norge sitt landsstyre og tre representanter 
ifrå Dysleksi Ungdom sitt sentralstyre. Disse representantene blir valgt 
av de nevnte instansene i organisasjonen som de representerer.  

4.5.2  Dysleksi Norge sin valgkomité og Dysleksi Ungdom sin valgkomité 
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foreslår passende kandidater for valgrådet. Valgrådet stemmer så, 
på den måte de mener er mest praktisk, på de kandidatene som de 
meiner bør sitte i ressursgruppa.  

4.5.3  Dysleksi Norge og Dysleksi Ungdom sitt felles valgråd må kvart år i 
måneden September stemme på de verva om som er til val det året. 
Fristen for å stemme fram et nytt styre er den 30. September. 

4.5.4  For å besitte et verv i styret til Dysleksi Ung voksen så må kandidaten 
ha 2/3 flertall. Vist ingen kandidat får 2/3 flertall blir vervet ikke besittet.  

4.5.4.2  Blir ett verv ikke besittet, må valgrådet gå gjennom nye val. Enten med 
nye kandidater som valgkomiteene meiner er passende, eller med de 
foreslåtte.  

4.5.4.3  Blir ett verv ikke besittet før den 30. September, så vil den kommende 
besitteren av vervet være til gjenvalg det neste året. 

4.6  Blir ett verv fratrådte skal det først skje opprykk av styremedlemmene, 
vist ikke det er mulig så skal valgkomiteene forslå nye kandidater og 
valgrådet stemme over de. Skjer dette før mai så er den nye besitteren 
til val det året den blei valt inn, skjer dette etter mai er besitteren ikke til 
val det året personen blei valt inn.    

4.6.1  Opprykk kan bli sett veto av enten Dysleksi Norge eller Dysleksi 
Ungdom, og ¾ majoritet må til for å sette veto.  

4.7  Val av styremedlem: 

4.7.1  Styrets leder blir valt for to år om gangen. Går Styrets leder av før 
tiden, rykker Styrets nestleder opp som leder. 

4.7.2  Styrets nestleder blir valt for to år om gangen. Går Styrets nestleder av 
før tiden, rykker styrets førstestyremedlem opp som nestleder. Styrets 
leder og nestleder blir valt inn anna kvart år. 

4.7.3  Styrets styremedlemmer blir valt for to år om gangen, to og to blir valt 
anna kvart år.  

4.7.4  Styrets varaer blir valt inn for et år om gangen. 

4.8  Styret til Dysleksi Ung Voksen skal: 

4.8.1  Ha ansvar for ledelsen av ressursgruppa virksomhet som vedtektene, 
retningslinjene, prinsipprogrammet, Landsstyret til Dysleksi Norge og 
Sentralstyret til Dysleksi Ungdom setter.  

4.8.2  Søke om statlige midler og sikre at Dysleksi Ung Voksen styres 
økonomisk forsvarlig.  

4.8.3  Gjennomføre Landsstyret til Dysleksi Norge og Sentralstyret til Dysleksi 
Ungdom sine vedtak og Landsmøtet til Dysleksi Ungdom sin vedtatte 
handlingsplan for Dysleksi Ung Voksen og arbeide med egne tiltak. 

4.8.4  Holde seg orientert om arbeidet i lokallagene og fylkeslagene. De skal 
hjelpe og støtte lagene i deres arbeid.  

4.8.5  Føre møteprotokoll og holde kontaktpersoner, lokallag og fylkeslag 
orientert om det arbeidet som drives. Protokoller fra styremøtene 
skal gjøres tilgjengelig for lokallag og fylkeslag, med unntak av 
personalrelaterte saker.  

4.8.6  Utarbeide budsjett, regnskap, handlingsplan og forberede seminarer 
og kurs. 

4.8.7  Styret innkalles av leder eller når minst tre styremedlemmer krever det. 

§ 5  Handlingsplan 

5.1  Styret får som oppgave ved kvart år å foreslå en handlingsplan som 
de samen med Landsstyret til Dysleksi Norge foreslår for Landsmøtet 
til Dysleksi Ungdom. Det er Landsmøtet til Dysleksi Ungdom som 
stemmer over handlingsplanen til Dysleksi Ung Voksen.  

5.1.1  Landsmøtet til Dysleksi Ungdom får rett til å legge til eller stryke forslag 
ifrå handlingsplanen. 

§ 6  Representasjon 

6.1  Dysleksi Ung Voksen får møterett hos Landsstyret til Dysleksi Norge, 
og får lov til å sende en observatør til Dysleksi Norge sitt landsstyre 
sine møter som har talerett, men ingen stemmerett. Reise og opphold 
må observatøren legge ut sjøl, vist ikke landsstyret har invitert 
observatøren. 

6.2  Dysleksi Ung Voksen får møterett hos Sentralstyret til Dysleksi 
Ungdom, og får lov til å sende en observatør til Dysleksi Ungdom sitt 
sentralstyre sine møte som har talerett, men ingen stemmerett. Reise 
og opphold må observatøren legge ut sjøl, vist ikke sentralstyret har 
invitert observatøren. 

6.2  Dysleksi Ung Voksen får ett delegat ved Dysleksi Norge sitt landsmøte.  

6.3  Dysleksi Ung Voksen får ett delegat ved Dysleksi Ungdom sitt 
landsmøte, delegate trenger ikke å være medlem av Dysleksi Ungdom.  

§ 7  Oppløysing 

7.1  Oppløysing av Dysleksi Ung Voksen kan bare skje ved 2/3 majoritet på 
Landsmøtet til Dysleksi Norge. 

7.2  Ved oppløsning av organisasjon skal eventuelle gjenværende midler bli 
fordelt mellom Dysleksi Ungdom og Dysleksi Norge. Dysleksi Ungdom 
skal få prosentvis av kor mange 20 til 26 åringer i aldersgruppa 20 år 
til 30 år som er i organisasjonen. Resterende verdier blir overført til 
Dysleksi Norge. Vist dette ikke er mulig s skal eventuelle gjenværende 
midler anvendes i henhold til organisasjonens formålsbestemmelse, jfr. 
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§2, eller til annet liknende arbeid som fremmer det vedtektsbestemte 
formålet.  

§ 8  Konversjon 

8.1  Vist medlemsviljen og massen av medlemmer i den bestemte 
aldergruppa er stor nok, så kan ressursgruppa med enighet med 
Landsstyret til Dysleksi Norge og Sentralstyret til Dysleksi Ungdom, 
kalle inn landstreff.  

8.2  Landstreffet til Dysleksi Ung Voksen vil då ta over den retten som 
valgrådet har med å velge styremedlemmer. Det første valget 
vil Dysleksi Norge og Dysleksi Ungdom sine valgkomitéer være 
valgkomité, men de får også som oppgave å finne kandidater til en 
egen Dysleksi Ung Voksen valgkomité. Dysleksi Ung Voksen sin 
valgkomite vil kopiere Dysleksi Ungdom sine vedtekter om valgkomite 
til Dysleksi Ung Voksen får sine egne.  

8.3  Landstreffet til Dysleksi Ung Voksen vil og ta over retten og bestemme 
retningslinjer for Dysleksi Ung Voksen.  

8.4  Landstreffet til Dysleksi Ung Voksen vil få med det andre året retten 
til å bestemme sin eigne handlingsplan for Dysleksi Ung Voksen og 
dermed ta ifrå Dysleksi Ungdom denne retten.  

8.5  Styret til Ung Voksen ved innkallinga av landstreff vil då miste den 
muligheta med å kunne legge til nye medlem i styret og Dysleksi Norge 
sitt landsstyre og Dysleksi Ungdom sitt sentralstyre vil miste vetoretten 
sin i §4.6.1 

8.6  Delegat til landstreffet må være i aldersgruppa 20 til 30 år.  

 

Landsstyrets innstilling:

 Forslaget til vedtektsendringer tas ikke til følge.

Landsstyrets redegjørelse:

 Landsstyret støtter intensjonen i forslaget om å etablere en gruppe 
for medlemmer mellom 20 og 30 år. Det er behov for et bedre 
medlemstilbud for denne gruppen. Landsstyret mener likevel at det 
er lite hensiktsmessig å starte et slikt arbeid med å utarbeide et eget 
vedtektssett for medlemmer mellom 20 og 30. Til sammenligning 
tok det flere år før Dysleksi Ungdom, som i dag er et velfungerende 
organisasjonsledd, etablerte et styre og en organisasjonspraksis. 
Dysleksi Ungdom har heller ikke et eget vedtektssett, men er forankret 
som et organisasjonsledd i vedtektssettet.

 Landsstyret viser for øvrig til innkommen sak (J) – 3 fra Dysleksi 
Ungdom om etablering av et nettverk for medlemmer mellom 20 og 30 år.

2. Forslag til endring av § 2 Formål 
Innsendt av landsstyret.

Landsstyrets innstilling:

 Vedtektenes § 2.2.2 endres fra (Dysleksi Norge arbeider for):

 å få offentlige myndigheter til å satse på forebyggende arbeid, tilpasset 
opplæring og spesialundervisning for mennesker med lese‐ og 
skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Dysleksi Norge 
vil arbeide for å få tilrettelagt eksamen i alle skoleslag, og at muntlig 
eksamen, der det er mulig, skal gjennomføres og vektlegges på lik linje 
med skriftlig eksamen.

 til (Dysleksi Norge arbeider for):

 å få offentlige myndigheter til å satse på forebyggende arbeid, og en 
opplæring som er tilpasset for mennesker med lese‐ og skrivevansker, 
matematikkvansker og språkvansker. 

Landsstyrets redegjørelse:

 Organisasjonens formålsbestemmelse er svært konkret. I §2.2.2 står 
det at Dysleksi Norge arbeider for å få offentlige myndigheter til å satse 
på forebyggende arbeid, tilpasset opplæring og spesialundervisning 
for mennesker med lese‐ og skrivevansker, matematikkvansker og 
språkvansker. Dysleksi Norge vil arbeide for å få tilrettelagt eksamen 
i alle skoleslag, og at muntlig eksamen, der det er mulig, skal 
gjennomføres og vektlegges på lik linje med skriftlig eksamen.

 Landsstyret mener at den siste setningen er for detaljstyrende og bør 
strykes. Hvorvidt en elev bør få muntlig eksamensform må vurderes 
individuelt. Andre former for tilrettelegging kan være viktigere for 
noen medlemmer og det blir kunstig å trekke frem en bestemt 
tilretteleggingsform i organisasjonens formål.
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3. Forslag til endring av § 3 Medlemskap  
Innsendt av landsstyret.

Landsstyrets innstilling:

 Nytt punkt § 3.5:

 Institusjoner kan tegne medlemskap i organisasjonen. 
Institusjonsmedlemmer har ikke fulle rettigheter i organisasjonen og er 
ikke valgbare til verv.

Landsstyrets redegjørelse:

 Landsstyret foreslår å forankre medlemskap for skoler eller 
institusjoner i vedtektene. Det står i vedtektene at medlemskap 
er åpent for alle interesserte. Det fremgår likevel indirekte av 
vedtektene at medlemskap er personlig. Landsstyret foreslår derfor at 
medlemskap som ikke er personlig forankres i vedtektene, med den 
naturlige presiseringen at et slikt medlemskap ikke gir demokratiske 
rettigheter i organisasjonen.

4. Forslag til endring av § 5 Dysleksi Norge 
Forslag fra Dysleksi Ungdoms styre, Dysleksi Ungdoms landstreff, og landsstyret.

Det foreligger tre ulike forslag til navneendring til organisasjonsleddene til Dysleksi 
Ungdom.

Innstilling fra Dysleksi Ungdoms landstreff:

 Forslag om at «Landstreff» endres til «Landsmøte» på alle aktuelle 
steder i vedtektene, og eventuelt redaksjonelle endringer som følge av 
dette. 

Innstilling fra Dysleksi Ungdoms styre:

 Forslag om at «Landstreff» endres til «Ungdommens landsmøte» på 
alle aktuelle steder i vedtektene, og eventuelt redaksjonelle endringer 
som følge av dette. 

Innstilling fra landsstyret:

 Forslag om at «Landstreff» endres til «Ungdommens landsmøte» på 
alle aktuelle steder i vedtektene, og eventuelt redaksjonelle endringer 
som følge av dette. 

 Forslag om at «Styret» endres til «Ungdommens landsstyre» på alle 
aktuelle steder i vedtektene, og eventuelt redaksjonelle endringer som 
følge av dette. 

Redegjørelse:

I vedtektenes § 5 er organisasjonens organer nedfelt.

5.1 Organisasjonens organer er: 
• Landsmøtet 
• Landsstyret med arbeidsutvalg 

 - Sekretariat 
• Fylkeslag 
• Lokallag 
• Dysleksi Ungdom 

 - Landstreff
 - Styret
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5. Forslag til endring av § 6 Dysleksi Ungdom
Innsendt av Dysleksi Ungdoms landstreff.

Redegjørelse:

 Landstreffet i Dysleksi Ungdom foreslår at Landstreffet kan vedta sine 
egne vedtekter, så lenge de ikke står i motstrid til Dysleksi Norges 
vedtekter. I dag har Landstreffet kun anledning til å vedta egne 
retningslinjer. Lokal- og fylkeslag har tilsvarende formuleringer i sine 
vedtektssett.

Innstilling:

 Vedtektenes § 6.5 endres til:

 Landstreffet kan vedta egne vedtekter for Dysleksi Ungdom så lenge 
disse ikke står i motstrid til Dysleksi Norge sine vedtekter.

Landsstyrets innstilling:

 Landsstyret støtter forslaget fra Dysleksi Ungdoms landstreff.

6. Forslag om tillegg til § 6 Dysleksi Ungdom
Innsendt av Jardar Dahlstrøm

Innstilling:

 6.6 Bare Sentralstyret eller den det gir fullmakt, kan opptre og uttale 
seg på vegne av Dysleksi Ungdom.

Landsstyrets innstilling:

 Landsstyret slutter seg til forslaget.
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7. Forslag til endring av § 7 Fylkeslag og § 8 Lokallag
Innsendt av landsstyret.

Landsstyrets innstilling:

 Vedtektenes § 7 og 8 endres til:

 § 7 Dysleksi fylkes- eller regionlag 

 7.1 Fylkeslag kan opprettes i alle landets fylker.

 § 8 Dysleksi lokallag 

 8.1 Lokallag kan opprettes på kommunenivå eller for flere kommuner 
sammen.

Landsstyrets redegjørelse:

 Vedtektene slår fast at det bør opprettes fylkeslag i alle landets fylker. 
Landsstyret mener at behovet for fylkeslag må vurderes lokalt og 
kun opprettes der lokallagene finner det nyttig. Det bør også være 
mulig å opprette lag for regioner, dersom det synes hensiktsmessig. 
Organisasjonsleddet skal fortsatt forstås som et samarbeidsorgan 
mellom lokallag og ikke et lag som primært yter service til 
medlemmene direkte.

 Landsstyret mener derfor vedtektene bør endres til at fylkeslag kan 
opprettes i alle fylker eller for regioner.

 I dagens vedtekter fremgår det at lokallag kan opprettes på 
kommunenivå, for flere kommuner sammen eller for regioner. Hensikten 
var å tydeliggjøre at det ikke alltid er hensiktsmessig å ta utgangspunkt 
i kommunegrenser når man oppretter et lokallag. Å bruke begrepet 
regioner er derimot noe misvisende, fordi det språklig sett kan forstås 
som svært store områder som for eksempel strekker over flere fylker. 
Et regionledd i den forstand bør sortere under vedtektenes § 7 for 
fylkeslag, som foreslått over. 

 Landsstyret mener derfor at vedtektene for lokallag bør endres til 
at lokallag kan opprettes på kommunenivå eller for flere kommuner 
sammen.

8. Forslag til endring av § 10 Landsmøtet
Innsendt av Dysleksi Ungdoms landstreff.

Innstilling:

 10.6 Dysleksi Ungdom stiller med 10 delegater til Landsmøtet.

Landsstyrets innstilling:

 Landsstyret foreslår at forslaget til vedtektsendring ikke tas til følge.

Landsstyrets redegjørelse:

 Landsstyret mener at Dysleksi Ungdom ikke bør gis 10 delegater til 
Landsmøtet.

 Delegatfordeling skal gi medlemmene i organisasjonen rett til 
medbestemmelse i organisasjonens øverste organ. Lokallag gis 
delegater på bakgrunn av medlemstall, slik at delegatene kan 
representere disse medlemmene. I tillegg har alle medlemmer rett 
til å delta på Landsmøtet som observatører. Landsstyret er ikke 
delegater på Landsmøtet, men de har stemmerett til alt med unntak av 
beretningen og regnskapet. 

 Dysleksi Ungdom har i tillegg 7 delegater for å sikre at Dysleksi 
Ungdoms styre skal ha stemmerett og dermed medbestemmelse på 
landsmøtet. 

 Landsstyret mener det er prinsipielt feil å øke delegattallet til Dysleksi 
Ungdom slik at de har større representasjon enn organisasjonens 
nest øverste organ – landsstyret – i tillegg til å ha like rettigheter som 
medlemsmassen for øvrig til å velges som delegat for sitt lokallag.
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9. Forslag til endring av § 10.10 Landsmøtet
Innsendt av landsstyret.

Landsstyrets innstillinger:

 Vedtektenes § 10.10 endres fra:

 Landsstyret innkaller til Landsmøte med minst tre måneders varsel. 
Saker som ønskes tatt opp på Landsmøtet, må sendes Dysleksi Norge 
senest to måneder før Landsmøtet.

 til:

 Innstilling 1: Landsstyret innkaller til Landsmøte med minst tre 
måneders varsel. Medlemmer kan sende inn saker til Landsmøtet. Frist 
for å sende inn saker er to måneder før Landsmøtet.

 Innstilling 2: Landsstyret innkaller til Landsmøte med minst tre 
måneders varsel. Medlemmer kan sende inn saker til Landsmøtet. 
Det er primært saker som er behandlet i et annet av organisasjonens 
organer som kan sendes inn for behandling på Landsmøtet. Frist for å 
sende inn saker er to måneder før Landsmøtet.

Landsstyets redegjørelse:

 Vedtektene regulerer ikke hvem som kan sende inn saker til 
landsmøtet. I prinsippet kan hvem som helst, også personer eller 
institusjoner som ikke er medlem, melde inn saker til landsmøtet. Det 
er stor forskjell på om organisasjoner har vedtektsfestet begrensninger 
i hvem som kan sende inn saker. Noen organisasjoner har dette 
uregulert sånn som oss. Noen har helt enkle begrensninger, som 
for eksempel at det kun er organisasjonens medlemmer som kan 
sende inn saker, mens andre igjen kun aksepterer saker etter strenge 
begrensninger, som at de er behandlet lokalt, og/eller at landsstyret fritt 
kan vurdere om innkomne saker skal behandles.

 Det er ikke opplagt hva som er mest den beste løsningen. Landsstyret 
ønsker landsmøtet synspunkter i denne problemstillingen. Landsstyret 
foreslår derfor to alternative innstillinger som landsmøtet kan stemme 
over. 

10. Forslag til endring av § 10.12 Saksliste for Landsmøtet 
Innsendt av landsstyret.

Landsstyrets innstilling:
 § 10.12 Saksliste for Landsmøte endres til:
 a) Konstituering: 
 ‐ Godkjenning av innkalling 
 ‐ Valg av 1. og 2. møteleder 
 ‐ Valg av 2 referenter 
 b) Valg av protokollkomité (to delegater) 
 c) Godkjenning av saksliste 
 d) Godkjenning av forretningsorden 
 e) Dysleksi Norges beretning for perioden 
 f) Dysleksi Norges regnskap for perioden 
 g) Orientering om budsjett for inneværende år 
 h) Eventuelle vedtektsendringer 
 i) Innkomne saker 
 j) Dysleksi Norges handlingsplan for neste periode 
 k) Valg 
 ‐ Landsstyrets medlemmer velges særskilt 
 ‐ Valgkomité, valgkomiteens leder velges særskilt, jf. § 10.14.1 
 ‐ Økonomiutvalget 
 ‐ Kontrollutvalget 
 ‐ Revisor
 l) Fastsettelse av medlemskontingent for neste periode 

 m) Fastsettelse av styrets godtgjørelse for neste period

 Landsstyrets redegjørelse:

 Landsstyret foreslår at valg flyttes til etter handlingsplanen for neste 
periode. Slik vedtektene er nå, kommer valget for tidlig i sakslisten. 
Konsekvensen av det er at delegatene ikke får en reell mulighet til å bli 
kjent med de som er innstilt valgt, og eventuelle utfordrere, gjennom 
behandling av innkomne saker og handlingsplan. Gjennom diskusjon 
av disse sakene får delegatene muligheten til å gjøre seg opp en 
mening om hvem de mener er best egnet til å sitte i landsstyret for 
neste periode.
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11. Forslag til endring av § 10.14 og 10.14.1 om Valgkomité 
Innsendt av landsstyret.

Landsstyrets innstilling:

 Endres til: 

 10.14 Valgkomiteen består av tre medlemmer. Det bør være en 
representant for Dysleksi Ungdom. Valgkomiteen leverer innstilling til 
Landsmøtet. Innstillingen sendes ut sammen med øvrige sakspapirer. 

 Strykes:

 10.14.1 Ledermøtet innstiller på valgkomite, 3 medlemmer og 3 
varamedlemmer. Valgkomite velges på påfølgende Landsmøte. Når 
forbundsleder på påfølgende Landsmøte går av, bør denne automatisk 
innstilles som leder av valgkomiteen. Den av de tre innstilte med 
færrest stemmer går i tilfelle ut.

Landsstyrets redegjørelse:

 Landsstyret mener det er uheldig at det er ledermøtet som skal 
innstille på valgkomite. Valgkomiteen har en viktig funksjon og 
sammensetningen bør være nøye gjennomtenkt av de som innstiller. 
Ledermøtet som organ har per definisjon ikke slike muligheter og er 
helt uten nomineringsprosesser. 

 Landsstyret mener at valgkomiteen selv bør innstille til ny valgkomité, 
slik tilfellet er i de fleste organisasjoner.

 Landsstyret foreslår derfor at formuleringen «med unntak av 
valgkomite» strykes fra § 10.14, og at § 10.14.1 strykes i sin helhet.

12. Forslag til endring av vedtekter for lokallag, § 3 Medlemskap og kontingent
Innsendt av landsstyret.

Landsstyrets innstilling:

 § 3.2 i lokallagenes vedtektssett endres til:

 35 % av kontingenten for hovedmedlemmer og 100 % av kontingenten 
for familiemedlemmer utbetales til lokallag som har sendt inn 
årsmelding, handlingsplan, budsjett og revidert regnskap innen fastsatt 
frist. Handlingsplanen må inneholde minst én medlemsaktivitet.

Landsstyrets redegjørelse:

 Landsstyret foreslår å legge til et krav til lokallagene for å få utbetalt 
kontingentandel. Det er at handlingsplanen må inneholde minst én 
medlemsaktivitet. Bakgrunnen for dette er at medlemmenes penger 
skal gå tilbake til medlemmene i form av medlemstilbud. 
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J) Innkomne saker
Det har kommet inn 5 saker, som er redegjort for under.

1. Annet fremmedspråk på studieforberedende utdanningsprogram i 
videregående opplæring må endres fra fellesfag til valgfritt programfag!
Innsendt av: Dysleksi Telemark

Årsmøtet i Dysleksi Telemark ønsker at Dysleksi Norges handlingsplan får inn et mål 
om å jobbe for at annet fremmedspråk på studieforberedende utdanningsprogram i 
videregående opplæring endres fra fellesfag til programfag.

Bakgrunn for saken:

Elever med dysleksi (og andre) opplever det diskriminerende å måtte ha 
annet fremmedspråk som obligatorisk fellesfag på de 5 studieforberedende 
utdanningsprogrammene, mens dersom de velger yrkesfaglig utdannelse kan de få 
studiekompetanse uten annet fremmedspråk!

Til nå er det jobbet for at dyslektikere kan søke fritak for vurdering i annet 
fremmedspråk.

• Hvorfor skal dyslektikere måtte sette seg i en situasjon der de må kjempe for 
fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk?

• Hvorfor skal de måtte skille seg ut fra andre elever?
• Hva om annet fremmedspråk blir ett programfag, som kan velges?

I dag inngår annet fremmedspråk som obligatorisk fellesfag på de fem 
studieforberedende utdanningsprogrammene; idrettsfag/ musikk dans drama / kunst 
design og arkitektur / medier og kommunikasjon / studiespesialisering.

Dette medfører at mange med lese/skrivevansker/SSV i praksis har fem færre reelle 
valg av utdanningsprogram å velge blant. De kan oppleve at de må velge blant de 
8 yrkesfaglige utdanningsprogrammene dersom de ønsker studiekompetanse, for å 
unngå fremmedspråk.

Og det er ikke noe som sier at fordi om du har disse vanskene, så er du praktisk 
anlagt. Like mange kan ha teoretiske anlegg, bare at språkfag blir ekstra utfordrende. 
Mange ungdom kan oppleve det frustrerende å bli «tvunget» til å velge yrkesfag 
isteden for studieforberedende.

Dersom ungdom velger vg1+vg2 fra yrkesfaglig utdanningsprogram og vg3 påbygg 
til generell studiekompetanse, får de generell studiekompetanse UTEN annet 
fremmedspråk.

Det får du også etter 23/5 regelen; da er det 6 fag som kreves for generell 
studiekompetanse, og det er: norsk, engelsk, matte, samfunnsfag, historie og naturfag!

Generell studiekompetanse burde bestå av de 6 fellesfagene for alle, uavhengig av 
vanske og diagnose! Og uavhengig av studieforberedende eller yrkesfaglig. Da slipper 
de med dysleksi/SSV å måtte søke fritak for vurdering i annet fremmedspråk.

Det kan også være elever, som havner i gråsonen og ikke har spesifikk vanske - som 
ikke kommer inn under regelen om å søke fritak for vurdering med karakter. Og selv 
om elever får fritak er reglene slik at de må følge undervisning, og bruke mye energi 
på å prøve å lære seg faget. Dessuten er erfaringen så langt at det skal mye til før 
Fylkesmannen godtar fritak. I Telemark er hittil kun 7 av 38 søknader godkjent.

Vi ønsker at Dysleksi Norge har i handlingsplanen at de skal jobbe for at annet 
fremmedspråk blir et valgfritt programfag og ikke et fellesfag. Fokus bør være på 
en slik endring, istedenfor å følge opp en fritaksregler som ikke fungerer, og som er 
urettferdig og diskriminerende.

Dette er dessuten en sak der Dysleksi Ungdom vil være en viktige samarbeidspartner.

Landsstyrets innstilling:

 Landsstyret støtter ikke forslaget om å jobbe for at annet 
fremmedspråk blir et valgfritt programfag istedenfor et obligatorisk 
fellesfag. Landsstyret mener at Dysleksi Norge fortsatt skal jobbe for 
rett til fritak fra vurdering eller opplæring etter en individuell vurdering.

Landsstyrets redegjørelse:

 Landsstyret mener at det viktigste hensynet for å hjelpe våre 
medlemmer er å åpne for ulike typer fritaksordninger. Medlemmene 
har ulike vansketyper og interesser. Det er viktig at de som ønsker god 
tilpasset opplæring i fremmedspråk, får det, at de som ønsker å lære 
seg muntlige ferdigheter i et fremmedspråk uten skriftlig vurdering, 
får det, og at de som trenger fritak fra opplæringen, får det. Dersom 
fremmedspråk blir valgfritt, er en mulig konsekvens at elever med 
dysleksi eller SSV får dårligere tilbud om tilrettelegging dersom de 
ønsker det.

 Den midlertidige ordningen med fritak fra vurdering er ikke god nok. 
Det er svært få som har fått innvilget fritak. Vilkårene er kompliserte og 
veldig vanskelig å dokumentere. Landsstyret mener at Dysleksi Norge 
heller må jobbe for å forbedre denne ordningen slik at de som har 
behov for ulike typer fritak, får det, og at de som trenger tilrettelegging, 
får det.

 Landsstyret mener for øvrig det er lite trolig at organisasjonen kan 
få gjennomslag for valgfritt annet fremmedspråk, og at det er lite 
hensiktsmessig å prioritere en slik sak foran andre saker som det er 
mer sannsynlig å få gjennomslag for.
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2. Rettigheter og tilrettelegging for voksne dyslektikere i arbeidslivet
Innsendt av: Dysleksi Telemark

Dysleksi Telemark ønsker at Dysleksi Norges handlingsplan får inn et mål om å jobbe 
for rettigheter og tilrettelegging i arbeidslivet for voksne med dysleksi/dyskalkuli/SSV. 
Det bør komme tydeligere frem på hjemmesida hvilke lover og paragrafer som gjelder 
for arbeidsgivere i forhold til tilrettelegge, mulige hjelpemidler m.m. Samtidig som det 
bør komme tydeligere fram hvilke rettigheter en arbeidstaker har.

Bakgrunn for saken:

Vi har hatt flere henvendelser fra voksne dyslektikere som sliter i forhold arbeidsgivers 
mangel på forståelse og tilrettelegging.

Manglende forståelse kan føre til alvorlige konsekvenser i for den det gjelder, både i 
forhold til manglende mestring av arbeidsoppgaver, og i forhold til arbeidstakerens 
psykisk helse. Vi har opplevd at arbeidstaker sykemelder seg på grunn av psykiske 
vansker, der bakenforliggende årsak var dårlig tilrettelegging og mangelfull forståelse 
fra arbeidstaker i forhold til det å ha dysleksi. Andre igjen ønsker ikke å blottlegge seg 
overfor arbeidsgiver, da de er redd for jobben sin. Hvis du er åpen om vanskene dine, 
kan du risikere å ikke bli kalt inn til intervju, så mange skjuler handikappet sitt for å få 
jobb. Det har også vært tilfeller med trakassering fra ledelsen, i form av liten forståelse 
av handikappet og behovet for tilrettelegging Som ytterste konsekvens har vi opplevd 
at en arbeidstaker tilslutt var så psykisk nedbrutt og frustrert at han valgte å si opp 
jobben sin.

Vår erfaring er at bedriftene sitter inne med lite kunnskap om individuell tilrettelegging. 
Vi har også vært i møte med LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) for å fram 
snakke denne utfordringen.

Vi ønsker derfor at det settes fokus på denne problematikken hos Dysleksi Norge, også 
med tanke på de psykososiale utfordringene arbeidstakerne støter på.

Vi ønsker en informativ og grei nettside, der både arbeidstakere, bedrifter og lokallag 
enkelt kan finne fram til hvilke lover og paragrafer som er gjeldene.

Ander mulige tiltak for å sette fokus på dyslektikere i arbeidslivet kan være:
• Lage en “verktøykasse” for bedriftene i forhold til tilrettelegging
• Oppfordre bedrifter til å bli dysleksivennlige
• Nettkurs for arbeidsgivere, verneombud og tillitsvalgte

Landsstyrets innstilling:

 Landsstyret støtter forslaget fra Dysleksi Telemark og foreslår tiltak 
om tilrettelegging i arbeidslivet i handlingsplanen for personer med 
dysleksi, men også dyskalkuli og spesifikke språkvansker.

Landsstyrets redegjørelse:

 Mange arbeidstagere med spesifikke lærevansker får for lite hjelp i 
arbeidslivet. Mange arbeidsgivere mangler kunnskap om tilrettelegging 
og sannsynligvis også kunnskap om hvor mange av deres ansatte som 
har slike vansker. Landsstyret foreslår derfor tiltak i handlingsplanen 
om utadrettet informasjonsvirksomhet i tillegg til utvikling av ressurser.
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3. Ressursgruppe for unge voksne i Dysleksi Norge
Innsendt av: Dysleksi Ungdom sitt Landstreff

Dysleksi Norge er en stor organisasjon, med brede interesser i mange felter. Vi bedriver 
forskning og sertifisering av skoler, politisk påvirkning, rådgivning og kursing. Men 
aller mest er vi en medlemsorganisasjon, med mål om å forbedre situasjonen for våre 
medlemmer og pårørende.

Mange melder seg også inn på grunn av at de har et barn i skolen som har dysleksi, 
dyskalkuli eller spesifikke språkvansker. Organisasjonen jobber også hardt for å gi et 
godt tilbud til barn og ungdom, som igjennom Dysleksi Ungdom.

Det vi etterspør med dette forslaget, er en satsing på de «litt eldre» i Dysleksi Norge. 
Det kan omfatte både studenter og voksne i arbeidslivet, som kunne tenke seg et 
målrettet tilbud for deres livssituasjon og preferanser.

Det gjenstår også mye arbeid for å forbedre vilkårene i samfunnet for denne gruppen. 
Derfor foreslås det nå å opprette et nettverk for denne gruppen.

Forslag til organisasjon:
• Landsmøtet ber landsstyret om å nedfelle en styringsgruppe for nettverket
• Gruppen oppnevnes (og suppleres) av landsstyret og består vekselvis av villige 

og kompetente deltagere, med bredest mulig representasjon.
• Det kan være aktuelt å gi gruppen et lite budsjett, for å muliggjøre aktiviteter.

Forslag til formål:
• Gruppen bør i starten satse på å etablere et nettverk på ulike studiesteder i 

landet – en lavterskelordning som med kontaktpersoner, istedenfor fullverdige 
lokallag.

• Gruppen skal fokusere på å fremme Dysleksi Norge sin sak i arbeidsliv og 
høyere utdanning.

• Gruppen skal være en sosial og faglig arena for å dele kunnskap og skaffe 
erfaring.

Forslag til arbeidsoppgaver
• Gruppen bør gjøre seg tilgjengelig for norske studenter, særlig på de største 

universitetene.
• Det bør være et mål for gruppen å samarbeide med andre organisasjoner, som 

studentvelferden, fagforeninger eller lignende
• Gruppens medlemmer bør være rådgivere for Dysleksi Norge og medlemmene i 

arbeidet med saker som er relevante for dem.

Landsstyrets innstilling:

 Landsstyret ønsker å opprette et nettverk for studenter.

Landsstyrets redegjørelse:

 Landsstyret er enig i at organisasjonen bør ha et medlemstilbud for 
dem mellom 20 og 30 år. Mange av medlemmene i denne gruppen vil 
trolig føle at aktivitetstilbudet i hverken Dysleksi Ungdom eller Dysleksi 
Norge passer for dem.

 Landsstyret mener at å opprette ulike typer nettverk kan være en god 
strategi i organisasjonsutviklingen. Slike nettverk må få mulighet til selv 
å vurdere hva som er hensiktsmessig organisering og arbeidsform, 
for at de skal bli konstruktive. Landsstyret ser derfor muligheten til 
å opprette flere typer nettverk og å gjøre nødvendige justeringer 
underveis. Landsstyret mener det er fornuftig å starte med å opprette 
et nettverk for studenter. Det kan også være fornuftig å på ett tidspunkt 
opprette nettverk for dem som er i arbeidslivet.
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4. Lånekassen
Innsendt av: Dysleksi Øvre Telemark

Dysleksi Øvre Telemark ber Dysleksi Norge jobbe for å sikre at studenter som 
har behov for ekstra støtte fra Lånekassen får slik støtte innen rimelig tid og uten 
unødvendig saksbehandling. Dagens regelverk for dokumentasjon bør endres.

Bakgrunn:

For å møte kriteriene for ekstra studiestøtte må studentene dokumentere at de har 
dysleksi. Lånekassen ber også om legeerklæring som skal sendes inn for hvert 
semester. Dersom du også søker om sommerstipend må det søkes 3 ganger pr år.

Grunnet lang saksbehandling, risikerer studentene at den ekstra støtten blir forsinket 
ved begynnelsen av hvert enkelt studieår.

Konklusjon:

Dysleksi Øvre Telemark ber Dysleksi Norge jobbe for at behovet for ekstra studiestøtte 
vurderes for hele studieløpet så langt det er mulig og der det er varig behov.

Landsstyrets innstilling:

 Landsstyret foreslår å gå i dialog med Unge Funksjonshemmede, som 
var den organisasjonen som fikk gjennomslag for stipendordningen, 
om denne saken.

Landsstyrets redegjørelse:

 Problemstillingen som er beskrevet, gjelder for studenter med en 
rekke ulike typer diagnoser og rammer derfor langt flere enn Dysleksi 
Norges medlemmer. Landsstyret foreslår derfor å gå i dialog med Unge 
Funksjonshemmede om denne saken.

 Landsstyret er for øvrig opptatt av at stipendordningen må komme 
dem som trenger den, til gode. Landsstyret er bekymret for at 
ordningen står i fare for å bli innskrenket ettersom det er et høyt antall 
studenter som mottar stipendet, og kontrolltiltakene for å vurdere 
det reelle behovet er under press. Landsstyret mener at det viktigste 
hensynet når det kommer til forenklinger og eventuelt andre endringer 
i stipendet, er at de studentene som ikke har mulighet til å ha jobb ved 
siden av studiene, og derfor er helt avhengige av stipendet for å kunne 
ta høyere utdanning, får et ekstra stipend.

5. Støtte til medlemmer
Forlag til saker på landsmøtet for Dysleksi Norge

Innsendt av medlem Tonje Hertaas

1.Legat/Fond Dysleksi Norge bør jobbe mot private aktører for å skaffe til veie et 
legat/fond der medlemmer kan søke tilskudd til skole, kurs, bøker eller andre ting de 
trenger, men ikke nødvendigvis har råd til. Søknadene skal ikke behovsprøves, men 
gjennomgås av et styre som skal ha som målsetting å hjelpe så mange barn som 
mulig, innenfor rammene av hva som kan utdeles hvert år.  Foreldre med barn som har 
dysleksi, bør også kunne søke ovennevnte fond om støttet til å delta på kurs. Dette 
må da være kurs med formål å øke forståelsen av dysleksi, gi informasjon om nyheter 
innen undervisningsmateriell og hjelpemidler (som kan fortelles videre til barnas skoler) 
eller andre relevante emner. Eksempelvis kurs som organiseres av Statped. Det må 
kunne deles ut såpass ofte at man ikke må vente et år på et evnt kurs.

2.Dekke kursavgifter Inntil et eventuelt fond kommer på banen, bør Dysleksi Norge 
stille en pott til rådighet der voksne kan søke om midler til kurs som går i løpet av året. 
Statped-kurs er også her et godt eksempel. Det er dessverre ikke slik at alle skoler har 
like mye kunnskap på området. Ved slik kursing kan foreldre kostnadsfritt sette seg 
inn i produkter og undervisningsmetoder for å lære egne barn, forstå deres situasjon 
bedre, og ikke minst foreslå løsninger til skolen.Medlemmer uavhenging av om de er 
styremedlemmer på lokallag bør også kunne søke om midler til kurs dersom de ikke 
dekkes av lokallaget.

3. Øke antallet medlemsfordeler. Vi må få flere og gode tilbud til våre medlemmer. 
Dette kan eksempelvis være at Dysleksi Norge kjøper inn felleslisenser/brukere til TV2 
Skole, som medlemmene kan benytte. TV2 Skole er tilpasset undervisningskravene 
i form av små Youtube snutter, der barn får «knagger» til å henge undervisningen på. 
Snuttene er såpass korte at de kan brukes både i hjemmet og på skolen.  Innholdet er 
tilpasset kompetansekravene og TV2 Skole har nyheter for barnetrinn, ungdomstrinn, 
videregående, voksenopplæring og norskopplæring. En lisens til en skole ligger på 
5000 kroner i året. Dysleksi Norge bør forhandle frem en avtale på dette. Et annet 
eksempel er at Dysleksi Norge bør kontakte MIND Research Institue.  Dysleksi bør 
kunne tilby alle sine medlemmer en bruker i Teaching Math without words som en 
medlemsfordel. Dette er matematikk uten ord og kan øke forståelse også uten tall.I 
følgende link kan man se et foredrag som omhandler Teaching Math Without Words, A 
Visual Approach to Learning Math: https://www.youtube.com/watch?v=7odhYT8yzUM

Matthew Peterson, CEO of MIND Research Institute, speaks at TEDx Orange Coast, 
explaining how words are great barriers to learning for a majority of students. His 
own struggles with dyslexia and inspiration from Albert Einstein led him to ask the 
question: can we teach math without words? MIND Research Institute has created 
a visual approach to learning and teaching math with its ST Math Software. Through 
visual math games that are interactive with visual feedback, students learn math 
with amazing results. ST Math software utilizes years of neuroscience research that 
teaches kids how to excel in math problem solving utilizing the students spatial 
temporal reasoning abilities in a language independent visually driven software 
platform. Matthew’s cutting-edge teaching methods are currently benefiting over 
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1,200,000 students in 3,200 schools across the United States. Learn more and play 
ST Math: https://www.stmath.com/ Et tredje eksempel, er å tilby Tilby Relemo til 
medlemmene. Dette er et web-basert lesetreningsprogram. De aller fleste elever har 
i dag kun 10- 20 minutter lesetreningslekse hver dag. Dette verktøyet er veldig godt 
egnet for barn/ungdom/voksne som ikke har automatisert lesing.  Relemo bygger på 
metoden repetert lesing og anbefales til alle som arbeider med å oppnå automatisert 
ordavkoding og bedre leseflyt. Programmet bygger på teorier om normal leseutvikling. 
Det er mulig å få gratis demoversjon her : http://relemo.conexus.no/login/index.
phpDet fjerde eksempelet er å tilby lesepakka gratis eller evt. rabbatert, til medlemmer 
av Dysleksi Norge. https://www.conexus.net/nb/lesepakka-leseopplaering-som-gir-
resultater-og-mestringsglede/

4.Søke tilskudd Alle lokallag bør søke om tilskudd fra bingo-omsetning fra Lotteri 
og Stiftelesestilsynet. ( det er sikkert noen som gjøre det, men ikke alle )(Må ikke 
forveksles med grasrotandelen som gir betraktelig mindre tilskudd.) Dersom 
lokallagene bruker midlene til andre formål fra før, bør man se på andre muligheter 
for å skaffe tilveie penger til formålet.Tilskudd kan gå til å dekke bøker og fagstoff 
til medlemmene, noe Dysleksi Norge i dag ser seg nødt til å ta betalt for. Deretter 
kan pengene brukes til å sende ut materiell/fagbøker til skoler som i dag ikke er 
dysleksivennlige.  Det er en kjensgjerning at dyslektikere ofte ikke har høy utdannelse 
eller lønnen som tilsvarer dette. Dysleksi Norge v/lokallag bør, ved innvilgelse av 
tilskudd, kunne dele ut bøker og fagstoff kostnadsfritt. Portokostnader kan evnt 
medlemmet selv dekke. Evnt hvis mulig dekkes, evt. tilby medlemmene å kunne hente 
en gang i måneden på en gitt plass.

Landsstyrets innstilling:

 Landsstyret mener at det ikke skal prioriteres å jobbe for å opprette et 
fond som gir kurstilskudd til eksterne kurs. Dysleksi Norge skal heller 
prioritere å jobbe for et best mulig eget kurstilbud, til en best mulig pris 
for medlemmene.

 Landsstyret er enig i at det er viktig å prioritere medlemsfordeler. 
Hvorvidt det er hos de aktørene som nevnes, eller eventuelt andre 
aktører, bør vurderes av landsstyret i samråd med sekretariatet og 
fagutvalget, og ikke på landsmøtet.

 Landsstyret er enig i at lokallag bør søke tilskudd, ikke bare fra den 
nevnte ordningen, men fra alle aktuelle ordninger. Landsstyret vil 
for øvrig ikke detaljstyre hvordan lokallagene bruker disse pengene, 
utover å presisere at lokallagene skal bruke medlemmenes penger på 
medlemmene. 

Landsstyrets redegjørelse:

 Å ha et godt medlemstilbud er en evig vurdering av hvordan man kan 
hjelpe flest mulig best mulig. Å redusere egenandeler ett sted fører til 
redusert aktivitet et annet sted. Noen ganger er det et riktig hensyn, 
mens det andre ganger vil gå på bekostning av andre medlemstilbud. 

 For eksempel tar Dysleksi Norge egenandeler på sine sentrale kurs, for 
å unngå å kutte i tilskuddene som går til lokal aktivitet.

 I tillegg setter vi høyere egenandeler for kurs (og annet salg) som ikke 
er for medlemmer (f.eks. skoler og bedrifter), for å kunne gi et bedre 
tilbud til medlemmer.

 Det er viktig å presisere at Dysleksi Norge ikke går med overskudd når 
det gjelder medlemstilbud.

 Språkskolen har for eksempel en kostnadsramme på 650 000 kroner, 
og sommerleiren på ca. 250 000 kroner, uten at intern arbeidstid er 
medregnet. Egenandelen er satt for å dekke denne kostnaden.

 Lokallagene får på sin side utbetalt ca. 1,5 millioner, hvorav 885 000 
er aktivitetstilskudd. Dette går i stor grad til medlemsaktiviteter som er 
gratis eller sterkt subsidiert.
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K) Dysleksi Norges handlingsplan for neste periode
Innledning
Handlingsplanen er et viktig dokument. Den slår fast hva organisasjonen skal jobbe for 
i neste treårsperiode. Det kan være krevende å sette klare prioriteringer for en sak som 
vi brenner for, fordi å prioritere noe alltid betyr å prioritere bort noe annet. Samtidig 
er tydelige prioriteringer helt avgjørende for å faktisk oppnå endringer. Landsstyret vil 
likevel presisere at det alltid vil være slik at man jobber med mindre og større saker i én 
eller annen form, for eksempel gjennom dagsaktuell debatt, uformell og formell dialog 
med politikere, høringsuttalelser og så videre.

Dysleksi Norges handlingsplan er delt i tre deler:
• prinsipprogram
• hovedsatsinger
• mål

Prinsipprogrammet slår fast Dysleksi Norges synspunkter på en rekke områder. 
Formålet med dette er å gi et mer eller mindre fullstendig bilde av organisasjonens 
meninger som hele organisasjonen kan stille seg bak. Prinsipprogrammet brukes aktivt 
gjennom året og danner grunnlag for organisasjonens innspill i den politiske debatten i 
treårsperioden.

Hovedsatsingene landsstyret foreslår, er store ambisiøse planer for organisasjonen i 
perioden. Disse bør være få og tydelige og kan forstås som organisasjonens hovedmål.

I tillegg kommer organisasjonens mål for perioden, som peker ut prioriteringer innenfor 
de forskjellige områdene organisasjonen skal jobbe med.
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Prinsipprogram 

Organisasjon
1. Dysleksi Norge skal være en inkluderende og trygg organisasjon for alle med lese- 
og skrivevansker, mattevansker og språkvansker.

2. Dysleksi Norge skal være interessepolitisk aktive, men partipolitisk uavhengige.

3. Dysleksi Norge mener at god brukermedvirkning er avgjørende for kvaliteten på 
offentlige tjenester, og at samarbeid mellom brukere og anerkjente fagmiljøer skaper de 
beste løsningene.

4. Organisasjonen skal satse på å ha et omfattende og variert kurstilbud for alle 
medlemmer.

5. Organisasjonen skal støtte opp under engasjement blant ungdom og anerkjenne 
ungdom som en unik verdi på lokalt og sentralt plan.

Godt samfunn
6. Dysleksi Norge mener at alle har et samfunnsansvar for å redusere barrierer i 
samfunnet for personer med lese- og skrivevansker, mattevansker og språkvansker.

7. Dysleksi Norge mener at svake ferdigheter i lesing, skriving, språk og regning er 
sosialt ekskluderende og et av vår tids største samfunnsproblem.

8. Dysleksi Norge mener at sosial rettferdighet innebærer faktisk og fullstendig 
mulighet for deltagelse i arbeidslivet og utdanning, og som samfunnsborger.

9. Dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker er vedvarende vansker og må 
anerkjennes som det.

10. Dysleksi Norge mener at allmennheten vet for lite om hva disse gruppene strever 
med, og at generell folkeopplysning, særlig om tilleggsvansker, er nødvendig.

11. Dysleksi Norge er enig i prinsippet om universell utforming og mener at en generell 
digitalisering av samfunnet sammen med lettlest og tilgjengelig språk er de to viktigste 
enkeltfaktorene for vår gruppe. Vi mener også at universell utforming for vår gruppe 
ikke er godt nok kartlagt.

12. Dysleksi Norge mener dog at universell utforming av samfunnet ikke er tilstrekkelig 
for enkeltindividet. Individuelle tilpasninger som for eksempel datahjelpemidler er 
fortsatt svært viktig.

13. Tilgang til og opplæring i datahjelpemidler er avgjørende for personer med 
lese- og skrivevansker, mattevansker og språkvansker i alle livsfaser, uavhengig av 
utdanningssituasjon.

14. Tilrettelegging for utvikling av lettlest litteratur og lydbøker er viktig for sosial 
inkludering og å fremme leselyst.

15. Lydbøker bør distribueres via folkebibliotekene, og personer med lesevansker må 
ha lik tilgang til slike bøker som synshemmede.

16. Vi mener at personer som strever med basisferdighetene, må ha rett på tilpasset 
opplæring i alle livsfaser.

17. Det stadig sterkere samfunnskravet om digitalisering er en stor fordel for 
vår medlemsmasse totalt sett, men kan også virke ekskluderende for en del av 
medlemsmassen.

God barnehage og skole
18. Alle barnehager og skoler må ha som mål å ivareta dem med lese- og 
skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

19. All opplæring må være tilgjengelig for personer med lese- og skrivevansker, 
mattevansker og språkvansker.

20. Barn og ungdom med spesifikke lærevansker kan være særlig utsatt for mobbing. 
Det er viktig at barnehager og skoler jobber systematisk for å unngå synlig og usynlig 
mobbing.

21. Vi mener at foreldres eventuelle utfordringer må ses i sammenheng med barnas/
ungdommens vansker.

Kartlegging og diagnostisering
22. Forebyggende arbeid må starte allerede i barnehagen. Det er ingenting som heter 
«for tidlig» innsats. Innsats skal også skje mens barnet venter på utredning eller andre 
tiltak.

23. Systematisk observasjon av alle barns språk er avgjørende for å fange opp og følge 
opp med riktige tiltak.

24. Ulike former for kartlegging er avgjørende for å vurdere hva slags forebyggende og 
kompenserende hjelp den enkelte trenger.

25. Det må være klare regler rundt diagnosesetting, herunder hvem som kan sette 
diagnose, etter hvilke kriterier og til hvilket tidspunkt.

26. Det må være en saksbehandlingsfrist hos PPT på maksimalt 3 måneder og en 
refusjonsordning som trer inn hvis fristen brytes.

27. Det må innføres en rett til utredning for spesifikke lærevansker, som er uavhengig 
av alder og livssituasjon.

Hjelpemidler og tilrettelegging
28. Hjelpemidler er kompenserende og ikke til hinder for utvikling av lese- og 
skriveferdigheter. Elever med lese- og skrivevansker må få tilgang til datahjelpemidler. 
Å ha tilgang til et hjelpemiddel innebærer både å ha fått innvilget programmet og 
opplæring i å bruke det.

29. Når personer med spesifikke vansker skal gjennomføre prøver/tester, må de få 
bruke kompenserende datahjelpemidler og andre typer særskilt tilrettelegging som lar 
dem vise hva de kan.
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30. Elever med spesifikke lærevansker må få bruke datahjelpemidler i all opplæring.

31. Læreren har et særlig ansvar for å ufarliggjøre hjelpemidler og støtte eleven til å 
bruke dem.

32. Dysleksi Norge mener at stønadssummen for ordinært datautstyr må øke.

33. Dysleksi Norge mener at også elever med spesifikke språkvansker og andre 
spesifikke vansker må kunne søke om stønad til ordinært utstyr.

34. Elever med spesifikke skrivevansker bør ikke trekkes for stavefeil på eksamen/
prøver.

35. Elever med dyskalkuli må få bruke kalkulator på hele eksamen.

36. Det er vanskenivået til eleven som skal avgjøre tilretteleggingsbehov, ikke elevens 
faglige nivå. Det er bekymringsfullt at noen elever mister rettigheter når de presterer 
faglig høyt.

37. Dysleksi Norge mener at hjelpemidler skal være tillatt på nasjonale prøver for elever 
med spesifikke vansker av to grunner. 1. Det er et nederlag for eleven å prøves uten 
hjelpemidler. 2. Resultatene kan fungere som en målestokk på kvaliteten på tilpasset 
opplæring for elever med spesifikke vansker.

38. Alle elever som strever, må få tilrettelagte læremidler (eks. lærebøker, 
øveprogrammer osv.).

39. Dysleksi Norge mener at alle bøker som produseres med det formål å være 
lærebøker i grunnopplæringen, må ha et tilpasset format for å få støtte / for å være 
godkjente lærebøker.

Tilpasset opplæring og spesialundervisning
40. Den ordinære opplæringen må bli bedre for at behovet for spesielle tiltak skal bli 
mindre. Å redusere spesielle tiltak kan ikke være et mål i seg selv, men forstås som en 
konsekvens av andre tiltak.

41. Spesialundervisning eller andre former for spesielle tiltak er fortsatt viktig og 
må fungere som et sikkerhetsnett for de elevene som ikke får utbytte av ordinær 
opplæring.

42. Spesialundervisning må gjennomføres av fagkvalifisert personell. Ved bruk av 
assistenter må dette særlig begrunnes og ha en faglig verdi.

43. Nivådeling er en forenkling av tilpasset opplæring. Det vil være vanskelig å plassere 
elever med spesifikke vansker etter nivå. Dysleksi Norge støtter ikke-varig nivådeling 
som for eksempel intensive lesekurs/datakurs, men stiller ellers spørsmålstegn ved om 
varig nivådeling gir ønsket faglig utbytte.

44. Elever med spesifikke lærevansker må ha individuelle rettigheter i skolen:
• rett til utredning av en eventuell lærevanske og rett til å få en uavhengig 

vurdering av opplæringsmuligheter og forhold som har betydning for 
opplæringen.

• Elever med vansker må få tidlig forebyggende hjelp, som reduserer deres senere 
vansker så mye som mulig for den enkelte.

• Elever med spesifikke lærevansker må få tilrettelagt eksamen og 
prøvesituasjonen så de får vise hva de kan.

• Ulike fritaksordninger, for eksempel fra sidemål og fremmedspråk må bestå, 
uten at fritaksordningene fører til formelle konsekvenser i videre utdanning.

• Elever med spesifikke lærevansker må få tilgang til PC og hjelpemidler i alle fag.
• Elever med spesifikke lærevansker må få tilrettelagt alt fagstoff (som lydbok, 

digital bok eller andre løsninger som passer for eleven).
• Elevene må fortsatt ha en individuell rett til en opplæring som gir dem et 

forsvarlig utbytte, utover skolens plikt til å tilby det samme.

45. Systemet rundt eleven må også være egnet til å gi riktig hjelp:
• Lærerne må ha nødvendig kompetanse og/eller et system for å hente nødvendig 

kompetanse.
• Det må sikres at kommune/skole/PPT har tilgang til veiledning og bistand i 

saker der de ikke selv har kompetanse.
• Det må også sikres at elever som tilhører en kommune/skole/PPT som ikke selv 

søker slik bistand, også får hjelp og støtte.
• Det er avgjørende at det finnes en sentral og overordnet faginstans som 

kan gi slik hjelp og støtte som beskrevet i de to forrige punktene, i tillegg til 
kompetanse lokalt.

• Kartleggingsprøver som brukes i skolen, må bli bedre og brukes på riktig måte 
og til rett formål. To eksempler på det motsatte er at det ikke gis mulighet 
for tilrettelegging på nasjonale prøver, og at elevene bes om å trene på Udirs 
kartleggingsprøver. (Merknad: Kartleggingsprøvene skal avdekke risiko for 
lærevansker. Å trene på disse vil føre til at elever som trenger hjelp, ikke 
fanges opp. Nasjonale prøver skal måle leseforståelse. Når tilrettelegging med 
talesyntese forbys, er det egentlig avkodingsferdigheter som måles.)

Kompetanseheving
46. Dysleksi Norge mener at alle ansatte i skolen som jobber med elever må ha 
kunnskap om lese- og skrivevansker, mattevansker og språkvansker. Dette må inngå i 
lærerutdanningen. I tillegg må lærere få tilbud om etterutdanning og videreutdanning.

47. Dysleksi Norge mener at alle ansatte i barnehager må ha kunnskap om 
språkvansker/SSV.

48. PPT må ha kompetanse om kartlegging, utredning og tiltak. PPT og fagmiljøene   
Statped må samarbeide tett der det er nødvendig.
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Fritak og vurdering
49. Elever med spesifikke vansker bør kunne få fritak for fremmedspråk og heller få 
mulighet til å fordype seg i fellesfaget engelsk, eller fritak for vurdering.

50. Debatten om karakterer er et sidespor. Det som er vesentlig, er gode vurderinger 
og gode tilbakemeldinger, herunder underveisvurderinger.

God høyere utdanning
51. Alle elever med spesifikke vansker må få tilrettelagt eksamen med ekstra tid 
og datamaskin med hjelpemidler. At diagnosepapirene er gamle, er ikke gyldig 
avslagsgrunn.

52. For mer omfattende tilrettelegging kan studiestedet kreve en ny faglig vurdering. 
Studiestedet må i tilfelle finansiere dette. Studiestedet kan ikke systematisk avslå mer 
omfattende tilretteleggingsformer, disse må vurderes individuelt.

53. Studiestedet kan ikke legge opp til systemer der studenten fratas muligheten til å 
bruke datahjelpemidler som ifølge en individuell vurdering er den beste for studenten.

54. Studiestedets tilretteleggingsansvarlige må ha god kompetanse om lese- og 
skrivevansker, mattevansker og språkvansker, og hva som er god tilrettelegging for 
disse.

55. Instansene som vurderer søknader og klager, må ha/innhente tilstrekkelig 
fagkompetanse som legges til grunn for avgjørelsen deres.

56. Studenter må få informasjon om de rettighetene de har på studiestedet, og 
eventuelt hos studiestedets samarbeidspartnere i utlandet.

57. Studiestedet må tilstrebe å tilrettelegge forelesninger gjennom f.eks. 
tilgjengeliggjøring av presentasjon, lydopptak, e.a.

58. Dysleksi Norge mener det må være gode og fleksible inntaksordninger som 
fungerer for alle, også de med spesifikke vansker.

59. Studiestedet bør ha et forum for brukermedvirkning for studenter med særlige 
behov.

60. Studenter med lesevansker må ha produksjonsrett på lydbøker på lik linje med 
synshemmede.

61. Studenter bøt få hjelp til å finne pensum på morsmål / alternativt pensum til 
engelsk.

62. Studiestedet bør tilby studieteknikkurs herunder, kurs i datahjelpemidler.

Inkluderende arbeidsliv
63. Arbeidsgivere skal tilrettelegge arbeidsplassen for sine ansatte. Det kan for 
eksempel være gjennom innkjøp av datahjelpemidler eller tilbud om kurs.

64. Dysleksi Norge mener at ingen kommuner/arbeidsplasser kan velge datasystemer 
som ikke er kompatible med anerkjente hjelpemidler for personer med lese- og 
skrivevansker, mattevansker og språkvansker. Dette bør reguleres i anbudsregelverk.

65. Personer i eller utenfor arbeid må få tilbud om kurs i lesing, skriving, regning, 
kommunikasjon, engelsk og datahjelpemidler uavhengig av opplærings- og 
arbeidssituasjon. Slike kurs må være fleksible med hensyn til lengde og nivå.

66. Voksenopplæringstilbudet må styrkes. Steder der et opplæringstilbud ikke er 
velfungerende, må personene kunne få utgiftene til privat hjelp dekket.

67. Dysleksi Norge mener at mange mister rettigheter i Nav-systemet rett og slett fordi 
de ikke forstår informasjonen de får. Nav må legge vinn på å bruke et klart og enkelt 
språk og prioritere veiledning.

68. Engelsk blir en stadig større del av vår hverdag også på arbeidsplassen. Vi mener 
at dette fører til at mange voksne personer går glipp av karrieremuligheter eller 
utestenges fra arbeidslivet.
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Hovedsatsinger
1. Lærings- og mestringssenter
Skal vi få til store ting, må vi tørre å drømme stort. Dysleksi Norges landsstyre ønsker 
å jobbe for å opprette et eget lærings- og mestringssenter for organisasjonens 
medlemmer. Det er en ambisiøs idé som vi tror kan løfte organisasjonen til nye høyder.

Et eget lærings- og mestringssenter kan være identitetsskapende for organisasjonen. 
Et sted hvor medlemmer skaper minner for livet til, og et sted som de vil tilbake 
til. Et eget lærings- og mestringssenter vil også åpne muligheter for omfattende 
organisasjonsutvikling. Det vil være langt enklere å arrangere kurs og opplæring både 
internt og eksternt.

Mål 
• Opprette et nasjonalt lærings- og mestringssenter 
• Kortvarige faglige kursopplegg for elever som har spesifikke lærevansker 
• Eksempler på tema: 
• utredningsarbeid 
• utarbeide og igangsette individuelt tilpassete undervisningsopplegg med 

oppfølging for lærer 
• opplæring i datahjelpemidler 
• «direkte» fagkurs: engelsk, matte, lese- og skriveopplæring, begrepsopplæring, 

e.l. 

Forutsetninger/organisering: 
• ukesopphold for en elev m/en foresatt 
• finansieres av kommune eller andre (det skal være kostnadsfritt for deltager) 
• mestringskurs i regi av frivilligheten (likepersonsarbeid) for organisasjonens 

mange målgrupper (ungdom, voksne, foreldre, studenter, de tre 
vanskeområdene osv.) 

• Videreutdanning/etterutdanning for lærere 

Omfang/størrelse 

Dette punktet avhenger helt av den uavhengige utredningen av kostnader og marked, 
og selvfølgelig til slutt finansiering.

En bør likevel tenke seg en minimumsløsning for at et senter skal være hensiktsmessig. 
Minimumsløsningen bør være et 40 dobbeltrom og 2 klasserom, i tillegg til at senteret 
må være bemannet. 

Bakgrunn 

Blindeforbundets syns- og mestringssentre:

Blindeforbundet har tre syns- og mestringssentre: Hurdal i Akershus, Evenes 
i Nordland og Solvik i Hordaland. Sentrene er først og fremst kurssteder der 
synshemmede får opplæring i å mestre hverdagslivets utfordringer. De tilbyr kurs i alt 

fra mobiltelefonbruk og matlaging til håndarbeid, fjellturer og 
ferieopphold. 

Kursene varer fra fem til elleve dager. 

Eksempler på kurstema er begynneropplæring i IKT, 
lesehjelpemidler, kurs i hverdagslige aktiviteter, kunnskap om 
egen øyesykdom og motivasjon.

Senteret har undervisningsrom og tilbyr dataopplæring 
og undervisning i hjelpemidler, dagliglivets aktiviteter og i 
punktskrift. Det er mulighet for å drive med kunst, håndverk, 
forming og snekkerarbeid. Senteret har fine uteområder 
og gode møtefasiliteter med møtekapasitet på opptil 200 
personer. Det er 72 gjesterom ved senteret. De leier også ut 
senteret til andre aktører som har kurs og konferanser. 

Trykk på QR-kode for å se film.

Spesifikke lærevansker og Dysleksi Norge 

Spesifikke lærevansker som dysleksi, dyskalkuli og SSV er 
høyfrekvente vansker, det vil si at de rammer et høyt antall elever. I skolesystemet i 
Norge tenker en seg at skolene selv skal ha kompetanse på de høyfrekvente vanskene, 
mens det er naturlig at lavfrekvente vansker er spesialområder der Statped eller 
andre aktører bidrar med spesialkompetanse. Selv om spesifikke lærevansker er 
høyfrekvente, er det ikke sånn at skolene alltid har den riktige kompetansen til å hjelpe 
elevene. Et stort antall elever får for lite, for dårlig, eller rett og slett helt feil hjelp av 
skolen og det lokale hjelpetilbudet. 

Dysleksi Norge mener det er et stort marked for kurs innenfor disse områdene. For 
en presis og nøytral vurdering av markedet er det nødvendig med en uavhengig 
markedsanalyse. 

Analyser og utredningsarbeid 

Det er avgjørende at et slikt prosjekt planlegges forsvarlig og har minimal risiko 
for organisasjonen. Flere forhold bør utredes av en uavhengig instans med riktig 
kompetanse. Dette må utredes: 

• investeringskalkyle 
• driftskalkyle 
• markedsanalyse 
• organisasjonsstruktur og selskapsform

Konklusjon

Landsstyret ber landsmøtet om mandat til å starte et utredningsarbeid med bakgrunn i 
beskrivelsen over. 
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2. Dysleksivennlig skole
Landsstyret ønsker i perioden å jobbe med kvalitetssikring og videreutvikling av 
prosjekt dysleksivennlig skole.

Per i dag er 80 skoler sertifisert som dysleksivennlige.

Dysleksivennlig skole er Dysleksi Norges viktigste varemerke. Det må vi ta vare på. 
Landsstyret er imponert av den jobben organisasjonens rådgivere har lagt ned i 
prosjektet. Landsstyret vil at den gode jobben fortsetter, og at man jobber proaktivt 
med å kvalitetssikre og forbedre prosjektet.

Som en del av dette vil landsstyret sette ned en prosjektgruppe som skal jobbe med 
revisjon av prosjektet, men også videreføring av prosjektet slik at vi kan starte å jobbe 
med Dysleksivennlig Universitet, Dysleksivennlig Bedrift og Dysleksivennlig Barnehage.

Landsstyret mener at det viktigste målet for dysleksivennlig skole er at skolene har høy 
kvalitet. Det er et viktigere mål enn at flest mulig skoler skal bli dysleksivennlige.

Det er naturlig at en prosjektgruppe i en revisjonsprosess gjennomgår mål for 
prosjektet og ser på prosess og rutiner.

Landsstyret vil jobbe for å tydeliggjøre at prosjektet ivaretar alle de tre 
vanskeområdene dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker.

3. Kommunikasjonsprofil
Utadrettet kommunikasjon er i stadig endring, og tradisjonelle medier får hard 
konkurranse fra digitale og sosiale medier. Den store utfordringen slik vi ser det, er en 
heterogen målgruppe med ulikt informasjonsbehov i tillegg til kapasitetsutfordringer 
både i økonomiske ressurser og i personellressurser. 

Dysleksi Norge har tre primære målgrupper: mennesker med henholdsvis lese- og 
skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Disse målgruppene kan igjen 
deles i alder og livssituasjon (barnehage/skole/utdanning/arbeid) og foresatte. I 
tillegg vil vi nå skoler og fagpersoner i de ulike utdanningsnivåene, profesjonene og 
utdanningsinstitusjonene. 

Dette utgjør totalt 18 primærmålgrupper og 12 sekundærmålgrupper.

Dette viser at vi har mange undergrupper som ønsker informasjon som er spesielt 
relevant for deres situasjon. For å komplisere bildet ytterligere er det også stor forskjell 
i hvor store vansker medlemmene har. Noen ønsker så enkel og lettlest informasjon 
som mulig, mens andre ønsker mest mulig informasjon.

Medlemsbladet kommer i dag ut 4 ganger i året og er på mellom 28 og 32 sider. 
Omslag, kontaktoversikt, egenannonser og annonser utgjør 10–12 sider. Dysleksi 
Ungdom har 4 sider de disponerer fritt. Da er det igjen 12–16 sider. Det er tilnærmet 
umulig å nå alle undergruppene dersom vi fortsatt skal anse medlemsbladet som den 
primære/eneste informasjonskanalen ut mot medlemmene. Heldigvis finnes det en 
rekke andre kanaler som bare delvis er brukt til dette formålet. 

Fremover er det viktig å utarbeide en tydelig kommunikasjonsstrategi som favner alle 
undergruppene i en god miks mellom de ulike kanalene. Primærkanaler er: 

• medlemsblad 
• hjemmeside 
• nyhetsbrev 
• øvrige sosiale medier 

Landsstyret ønsker å starte en prosess som ser på den totale kommunikasjonsprofilen. 
Følgende må vurderes:

• medlemsbladets navn
• egen årlig utgivelse til skoler
• 2 større utgaver pr år istedenfor 4 mindre
• kommunikasjonsplan der nyhetsbrev og andre digitale kanaler sørger for et mer 

målrettet informasjonsarbeid
• bruke nettsiden til forløpende og aktuelle saker av verdi for medlemmene
• sosiale medier
• se på outsourcing og omorganisering

Oppsummering 

Dagens håndtering av kommunikasjonsarbeidet byr på utfordringer med tanke på 
kapasitet og målgrupper. Fire utgaver i året er ressurskrevende når det gjelder både tid 
og økonomi. Annonseinntekter har et uutnyttet potensial. Dersom vi hadde outsourcet 
medlemsbladet, redusert antall utgivelser, eller begge deler, kunne vi trolig fått langt 
mer ut av ressursene våre og dermed gitt bedre og mer relevant informasjon til 
medlemmene totalt sett. 

Landsstyret vil i perioden jobbe for en helhetlig kommunikasjonsprofil.
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Mål
1.  Mål for organisasjonen
1.1 Vekstmål

• 15 000 medlemmer, hvorav minst 13 000 personlige medlemmer
• 300 årlige medlemsaktiviteter fordelt på alle landets fylker
• 150 registrerte likepersoner, i samtlige fylker

1.2 Synlighetsmål
• presseoppslag (minst 1 større i måneden)
• svare på dagsaktuelle oppslag
• økt prosjektomfang.

1.3 Aktivitetstilbud/medlemstilbud
• fortsatt satsing på å legge til rette for lokal aktivitet og å bistå lokallagene for å 

sikre kvalitet i medlemstilbudet
• nasjonale mestringssamlinger for å sikre et tilbud til medlemmer som ikke 

tilhører et lokallag.
• språkskoler
• opprette en nasjonal likepersonstelefon/hjelpetelefon bemannet av frivillige

1.4 Internasjonale mål
• påvirke arbeidet i de internasjonale dysleksiforeninger og igangsette prosjekter

1.5 Lokalt arbeid
• kompetanseheving (utvikle kurspakker) – videreutvikle 

kompetansehevingsstrategi
• stimulere til frivillighet (etablere systemer for frivillig arbeid)
• tydeliggjøre aktivitetsformålet
• oppfordre til økt samarbeid mellom lokallagene

1.6 Lærings- og mestringssenter
• utrede muligheter for et lærings- og mestringssenter, herunder
• investeringskostnader
• driftskostnader
• markedsanalyse

2.  Mål for et godt samfunn
2.1 Rettssikkerhet og rettshjelp

• bistå enkeltpersoner og medlemmer i enkeltsaker
• utvikle og formidler brosjyrer og annet informasjonsmateriell

2.3 Datahjelpemidler i hverdagen
• Stønad til datautstyr utvides til å gjelde dem med spesifikke språkvansker som 

har nytte av datahjelpemidler, og voksne med lav inntekt.
• informasjon om datahjelpemidler

2.4 Rett til utredning
• rett til utredning for alle uavhengig av utdannings-/arbeidssituasjon

3.  Mål for en god barnehage og skole
3.1 Nasjonal standard

• I 2017 ga vi ut faglige retningslinjer på dysleksiområdet. For perioden 2018–
2021 foreslås det å utarbeide tilsvarende retningslinjer for dyskalkuli og SSV.

3.3 Kompetanseheving
• fortsette et eget kompetansetilbud gjennom nettkurs, oppdragsvirksomhet, 

webinarer osv.
• dysleksi, dyskalkuli og SSV inn i lærerutdanningen

3.5 Dysleksivennlig skole
• revisjon av prosjektet
• opprette prosjektgrupper for videreføring (f.eks. dysleksivennlig barnehage, 

dysleksivennlig universitet, dysleksivennlig bedrift osv.)
• Tallmål: Bedre skoler fremfor flere skoler.

3.6 Sikre en likeverdig opplæring
• jobbe for at elever med spesifikke lærevansker fortsatt sikres med individuelle 

rettigheter jf. prinsipprogram pkt. 44
• jobbe for at systemet rundt eleven sikres, jf. prinsipprogram pkt. 45

4. Mål for en god høyere utdanning
4.1 Studielitteratur

• produksjonsrett

4.2 Styrking av retten til tilrettelagt høyere utdanning
• kartlegge tilretteleggingssituasjonen i høyere utdanning.
• forbedre retten til tilrettelegging gjennom endring av lovteksten.

5.  Mål for et inkluderende arbeidsliv
5.1 Bruk av datahjelpemidler

• informasjonsarbeid rettet mot ulike bedrifter (kanskje lage en brosjyre?)
• utfordre LDO og/eller anbudsregelverket om å lage interne datasystemer som 

brukes på mange arbeidsplasser der det ikke er mulig å bruke datahjelpemidler

5.2 Samarbeide med fagforeninger
• inngå samarbeid med fagforeninger der vi gir opplæring i hvordan de kan 

støtte sine medlemmer med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og 
språkvansker
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VALG
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H) Valg

Dysleksi Norges valgreglement
1. Valgkomiteen legger frem forslag til kandidater, mens møteleder leder valgene.
2. Valgkomiteen avgir innstilling til kandidater til verv i DN. Innstillingen skal 

sendes delegatene sammen med sakspapirene minst fire – 4 – uker før 
landsmøtet.

• Forslag til kandidater til valg på landsmøtet kan fremsettes som benkeforslag. 
Kandidaten skal være spurt og ha svart ja.

3. Ved uenighet skal både flertallets og mindretallets kandidat(er) oppgis. Det 
skal også opplyses hvilke medlemmer av valgkomiteen som avgir flertalls- og 
mindretallsinnstillingen.

4. Valget skjer skriftlig hvis det foreligger flere enn ett forslag, eller hvis noen 
forlanger skriftlig valg. Er det ikke forslag om mer enn én kandidat til et verv, 
kan møtet enstemmig vedta valg ved akklamasjon. Krever én delegat skriftlig 
valg, skal dette gjennomføres.

5. Kandidater velges i rekkefølge etter oppnådd stemmetall.
6. Kandidater regnes som valgt dersom de har fått mer enn halvparten av de 

avgitte stemmene.
7. Om ingen kandidater får mer enn halvparten av de avgitte stemmer, skal det 

avholdes nytt valg. Kandidaten med laveste stemmetall skal da strykes, og 
omvalg holdes blant kandidatene som gjenstår. Dette gjentas inntil alle verv er 
besatt. Om det ved omvalg blir likt stemmetall mellom to kandidater, skal det 
trekkes lodd mellom disse.

8. Leder velges ved særskilt valg.
9. Nestledere velges ved særskilt valg etter valg av leder.
10. Styremedlemmer velges særskilt.
11. Varamedlemmer velges under ett på grunnlag av valgkomiteens innstilling. 

Varamedlemmer velges i den rekkefølge stemmetallene viser. 
12. Leder av valgkomiteen velges ved særskilt valg.
13. Valg av medlemmer til valgkomiteen skjer i rekkefølge etter stemmetall.
14. Kontrollutvalget velges under ett.
15. Revisor velges.
16. Kumulering, det vil si oppføring av kandidaters navn flere ganger, godtas ikke 

og gjør at stemmen forkastes.
17. Er det ført opp andre navn enn de foreslåtte kandidatene, er stemmen ugyldig 

og skal forkastes.
18. Blanke stemmer regnes som avgitte stemmer.

Innstilling fra valgkomiteen 
Landsstyret

• Knut Rinden    Akershus    leder
• Rita Lie    Akershus    nestleder
• Anne Cathrine Høvik   Østfold    nestleder
• Kathrin Dahlstrøm   Møre og Romsdal   styremedlem
• Mette Berntsberg   Hordaland    styremedlem
• Jan Erik Frieslid    Trøndelag    styremedlem
• Dag Anders Kjærnes  Oslo     styremedlem
• Guro Bergseth   Rogaland    1. vara
• Kristin Danielsen    Trøndelag    2. vara
• Lillian Dale    Sogn- og Fjordane   3. vara
• Bente Berger Fjeldstad  Buskerud    4. vara

Økonomiutvalget
• Inger Jonsvik   leder 
• Line Tronstad   medlem
• Gunnar Schanke    medlem

Kontrollutvalget
• Kjell Arne Lie    leder
• Bente Åkre Rogne   medlem 
• Kristine Hildegard Ulvatne  medlem
• Eva Hjelljord    vara
• Anja Gulliksrud   vara
• Ståle Brennsæter   vara

Innstilling fra Ledermøtet
Valgkomite

• Bjørn Melsæter
• Anne Cathrine Høvik
• Gina Jevne Bakken
• Vara:
• Trine Aakermann
• Judy Brennsæter 
• Anders Nybu
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Presentasjon av det innstilte landsstyret
Knut Rinden

Knut Rinden er 52 år og har to døtre på 16 og 22 år, hvorav en har 
dysleksi og den andre datteren har en bipolar lidelse.

Knut har vært leder i Dysleksi Norge siden landsmøtet i 2015. 

Han har tidligere startet opp og ledet Dysleksi Lørenskog i fra 
2010 til 2015. Han har jobbet aktivt for å få kommunen til å 
prioritere arbeidet med lærevansker høyt gjennom å ta for seg 
alle vanskeområder og ikke minst få motivert skoler til å søke 
om å bli dysleksivennlig skole.

Ellers har Knut lang og bred erfaring som både FAU-representant 
og SU/SMU-medlem innenfor barne-/ungdomsskole. Innenfor 
idretten har han lang og bred erfaring som leder, trener og lagleder.

Knut er særlig opptatt av dette med generelt god kompetanse for både ansatte 
og tillitsvalgte, og å jobbe for økt kompetanse i organisasjonen og generelt godt 
samarbeid blant alle tillitsvalgte og ansatte. Han er også veldig opptatt av å 
markedsføre dysleksisaken som omhandler alle våre vanskeområder! Det gjelder 
verdiskapning for alle våre medlemmer, om man er ung eller gammel, har dysleksi, 
spesifikke språkvansker eller mattevansker. Knuts hjertesak er å «minne alle» på at det 
viktige arbeidet i Dysleksi Norge, aktivitet og medlemsverving skjer ute i lokallagene og 
blant våre eksisterende medlemmer.

Rita Lie

Rita Lie er 43 år og fra Dysleksi Romerike. Rita har selv 
matematikkvansker, og har barn med dysleksi og språkvansker. 
Hun jobber som spesialpedagog i barnehage og har et eget 
foretak som foredragsholder. Rita har fagutdanning innen barns 
språkutvikling og språkvansker hos barn.

Rita startet lokallaget Dysleksi Romerike og er fortsatt leder 
der. Hun er også med i Dysleksi Norges fagutvalg og er 
brukerrepresentant i Statpeds brukerråd for språk og tale. Hun 
har også sittet i landsstyret i en periode som styremedlem.

Rita er god på å ha oversikt og struktur. Hun er også opptatt 
av det relasjonelle og er bevisst sitt eget ansvar for å skape gode 
relasjoner til andre. Hun er god til å se, lytte og inkludere andre, noe hun mener er 
avgjørende i rollen som nestleder. Rita har god kunnskap om Dysleksi Norge og å ha 
læreutfordringer, og sist, men ikke minst har hun en god porsjon humor.

Ritas hjertesak er at barn, ungdom og voksne skal få bedre hverdager. Derfor må 
kunnskap om de ulike læreutfordringene og hvordan mennesker med ulike utfordringer 
kan føle seg inkludert i samfunnet, på skolen, på fritiden og på arbeid, styrkes. 

Anne Cathrine Høvik

Anne Cathrine er 48 år og fra Dysleksi Nedre Østfold. Anne 
Cathrine har dysleksi og spesifikke språkvansker, og hun har 
barn med dysleksi og spesifikke språkvansker. Anne Cathrine 
jobber som lærer i både barneskole og videregående som 
vikar. Hun er vernepleier i bunn, men har også PPU og fag 
innen spesialpedagogikk.

Anne Cathrine er leder i sitt lokallag, superbruker, har vært 
med som leder til språkskolen i England, ungdomstreff og 
sommerleirer i en årrekke, og hun har holdt en rekke kurs særlig 
innen datahjelpemidler. 

Hun har god oversikt over organisasjonen og har både profesjonell og personlig 
erfaring. Hun er opptatt av mestring og inkludering og samarbeider godt både med 
kjente og ukjente.

Katrin Dahlstrøm

Katrin Dahlstrøm er gift, 52 år og har 3 barn. Ho jobbar som 
service manager på eit hotell. Katrin fekk diagnosen dysleksi på 
vidaregåande. Ho har vore leiar i Dysleksi Sunnmøre dei siste 
8–10 åra, og medlem i landsstyret siste periode. Ho har ein son 
med spesifikke språkvanskar og ei dotter med dysleksi. 

Fanesaka hennar er alminneleggjering og tilrettelegging. Ho er 
oppteken av openheit og meiner det er viktig at det skal vere 
like naturleg å prate om og å tilretteleggje for dysleksi som det 
at nokre barn treng briller.

Katrin meiner det er fint med fagfolk i styre, men at vi også må ha 
med dyslektikaren og dei pårørande, og aldri gløyme at dette framleis er 
ein kamp for mange i dei ulike lokallaga. Mange har ikkje eit alternativ om å byte skule, 
om mange skular har framleis for lite og for dårleg kunnskap om korleis elevane våre 
best bør undervisast. Ei kjempeviktig sak for Dysleksi Noreg er å jobbe for ein felles 
standard.

Mette Berntsberg

Mette er 45 år og fra Dysleksi Bergen og Hordaland. Mette har 
dysleksi selv og en sønn med dysleksi. Mette er trafikklærer og 
driver sin egen trafikkskole i Bergen.

Mette er leder i Dysleksi Bergen og Hordaland og har sittet i 
landsstyret i en periode. Hun sitter også i valgkomiteen i FFO 
Hordaland.

Mette er opptatt av at alle får den tilretteleggingen de trenger, 
uansett behov og livssituasjon. Med tanke på hennes yrke er 
derfor en viktig sak for henne dysleksivennlig trafikkskole!
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Jan Erik Frisli

Jan Erik Frisli er 54 år og fra Trøndelag. Han har en sønn med dysleksi, 
og har selv store lesevansker, men han har aldri blitt utredet for 
dysleksi.

Jan Erik er utdannet elektromontør og elektroinstallatør, og 
han er adjunkt med tilleggsutdannelse. Han har også tatt 
pedagogkurset i lydfargemetoden.

Jan Erik har hatt forskjellige lederverv opp gjennom tidene. 
Han har vært leder i FAU og KFU og er i dag nestleder i FAU 
ved Steinkjer Montessoriskole og styremedlem i Dysleksi Nord-
Trøndelag.

Jan Erik har et stort engasjement for og foreldre som ikke får den hjelpen 
de har behov for. Han har tilegnet seg erfaring og kunnskap som han gjerne vil dele 
med andre. Han er også en av tre sertifiserte Irlen-screenere i Norge.

Dag Anders Kjærnes

Dag Anders Kjærnes er 56 år gammel og fra Dysleksi Oslo. Han har selv dysleksi. 
Dag Anders jobber som logistikkarbeider i Posten og har gjort det i hele sin karriere. 
Han har også jobbet som frivillig i alle år, mest for barn og ungdom. 
Han har også vært speiderleder helt siden tiden han selv var aktiv 
speider. I speideren har han hatt ansvar for landsomfattende 
aktiviteter i Speiderforbundet.

Som speiderleder lærte han å jobbe i små grupper, å 
delegere ansvar og å lytte til utfordringer. Han mener at 
samarbeid er et nøkkelord. Dag Anders har også jobbet med 
funksjonshemmede og tilpasninger i arbeidslivet.

Dag Anders har sittet i flere styrer og er opptatt av å se helheten. 
Han har blant annet sittet i borettslagets styre, hvor han har sett 
utvikling fra en amatørmessig til en mer profesjonell tilnærming.

Guro Bergseth

Guro Bergseth er 63 år og fra Dysleksi Stavanger. Guro har fire voksne barn, den 
yngste har SSV. Guro er barnehagelærer med master i spesialpedagogikk. Hun har 
et enkeltmannsforetak hvor hun tilbyr rådgivning, foredrag og kurs. Guro har også 
god kunnskap om dysleksi fra sitt masterstudium, hvor hun skrev om 
elever med SSV, læring og digitale lærebøker. 

Guro var med i FBS (Foreldreforeningen for barn med 
språkvansker) i 11 år. Først som lokallagsleder i Stavanger og 
deretter som leder sentralt (9 år). Guo har også sittet i Statpeds 
brukerråd for språk tale i 13 år, både som representant for FBS 
og som representant for Dysleksi Norge.

Hun er leder i Dysleksi Stavanger og var med på å lage 

nettkurset om SSV og nettkurset Barn og språk. Hun har sittet som vara til landsstyret 
i denne perioden. Hun har også sittet i Dysleksi Norges fagutvalg og vært med på å 
utvikle faglige retningslinjer for utredning, kartlegging og oppfølging av elever med 
dysleksi. 

Guro kan en god del om dysleksi og lærer stadig mer om dyskalkuli, men det er 
hennes omfattende kunnskap om SSV som vil være hennes største bidrag til det 
arbeidet Dysleksi Norge gjør. 

Kristin Danielsen

Kristin Danielsen er 26 år og fra Dysleksi Trondheim. Hun 
har selv dysleksi. Kristin jobber som miljøpersonale med 
tegnspråkkompetanse på en barneskole i Trondheim. Hun er 
nyutdannet spesialpedagog, med en bachelor i pedagogikk i 
bunn. I tillegg har hun et årsstudium i tegnspråk.

Kristin var aktiv i Dysleksi Molde i tenårene og satt også som 
ungdomsrepresentant i fylkeslaget Møre og Romsdal. Da hun 
flyttet til Trondheim, ble hun kontaktperson i Trondheimsregionen, 
som ikke hadde et aktivt lokallag på det tidspunktet.

Hun har også vært frivillig på Studentersamfundet, UKA, Pstereo og nå til slutt en 
musikk festival som heter Feminalen. 

Kristin er engasjert og sier at dysleksi lenge har vært hjertesaken hennes. Det har 
også vært en viktig inspirasjon i valg av utdannelse. Kristin har også tatt 
superbrukerkurs.

Lillian A. Dale

Lillian er spesialpedagog med mange års erfaring i 
barneskulen. Ho har skrive masteroppgåve om dysleksi og 
meistring. 

Lillian jobbar i dag i 60 prosent stilling på Slåtten skule og har 
mellom anna interessante erfaringar derifrå med å digitalisere 
alle bøkene. Dei attverande 40 prosent jobbar ho med dys-
leksi for mellom andre Førde kommune, Dysleksi Norge og som 
kurshaldar og retteleiar på skular.

Bente Berger Fjeldstad

Bente er spesialpedagog og har barn med dysleksi. 

Hun jobber i barnehage.

Bente sitter i styret til Dysleksi Nedre Buskerud.



side 128 side 129

Økonomiutvalget
Inger Jonsvik

Inger Jonsvik er 61 år fra Dysleksi Asker og Bærum. Hun har en 
voksen datter som har dysleksi. Inger har vært aktiv i idrettslag 
både som lagleder og revisor, i FAU på skolen og utenom 
Dysleksi Norge, hvor hun har vært aktiv siden 1999 både som 
leder i lokallaget og leder av Økonomiutvalget siden 2012.

Inger har erfaring fra arbeid med ulike økonomifunksjoner 
gjennom 40 år langt arbeidsliv.

Line Tronstad

Line Tronstad er 48 år og fra Dysleksi Indre Østfold. Line har en sønn på 
20 år med dysleksi, og selv om hun aldri har blitt testet, mistenker hun at 
hun har det selv også.

Line er kasserer i Dysleksi Indre Østfold og har tidligere vært leder 
i 5 år. Hun har også vært speiderleder og kasserer i et korps, og 
hun er revisor for korpset og sanitetsforeningen.

Line er autorisert regnskapsfører og jobber med regnskap. Det 
har hun jobbet med i 23 år. Hun har god regnskapsforståelse 
og er opptatt av positiv utvikling i økonomien. Line har også god 
kjennskap til organisasjonen. 

Line har engasjert seg veldig i Dysleksi Norges arbeid fordi 
hun har fått merke på kroppen hvor viktig det er å være med i 
en slik organisasjon for å få hjelp og støtte. Hun ønsker flere medlemmer og 
informasjonsarbeid som viser frem organisasjonens gode tilbud og fellesskap.

Gunnar L. Schanke

Gunnar L. Schanke er 43 år og fra Dysleksi Jæren. Han har selv dysleksi og to døtre 
som begge har dysleksi. Gunnar jobber som sjåfør og lagermedarbeider 
på MX Sports lager i Stavanger. 

Gunnar har sittet i FAU og SU, i tillegg til det lokale idrettslaget. 
Han har også vært styremedlem i Dysleksi Stavanger.

Gunnar er veteran med tjeneste fra UNIFIL og SFOR, og han 
er utdanningsansvarlig i sitt HV-område. Han er inne i sin 
tredje periodes som nestleder i Norges Veteranforbund (NVIO) 
Rogaland. Der har han vært webansvarlig, styremedlem og 
nestkommanderende i veterankompaniet.

Kontrollutvalget
Kjell Arne Lie 

Kjell Arne er barnevernspedagog og har en sønn med dysleksi. 
Han jobber i Fagforbundet og har verv i Dysleksi Horten.

Bente Åkre Rogne  

Bente er lokalpolitiker og har verv i Dysleksi Sunnmøre.

Kristine Hildegard Ulvatne 

Kristine har dysleksi selv og er logoped.Hun har verv i Dysleksi 
Bergen og Hordaland.

Varamedlemmer til kontrollutvalget:
• Eva Hjelljord
• Anja Gulliksrud
• Ståle Brennsæter

Valgkomite
Bjørn Melsæter

Anne Cathrine Høvik

Gina Jevne Bakken

Varamedlemmer:

Trine Aakermann

Judy Brennsæter 

Anders Nybu
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L) Fastsetting av medlemskontingent for neste periode

Innstilling:  

Hovedmedlem: 300,– (uendret)

Husstandsmedlem: 50,– (uendret)

Studentmedlem 100,– (økning fra 60)

Skolemedlemskap 500,– (ny kategori)

Redegjørelse:

Landsstyret foreslår at kontingenten for hovedmedlemmer og husstandsmedlemmer 
forblir uendret.

M) Fastsettelse av styrets godtgjørelse for neste periode

Innstilling:

 Styreleder:   33 000,–

 Nestledere:  5500,– + 1650 pr. styremøte

 Styremedlemmer: 1650 pr. styremøte

Redegjørelse:

 Styrehonoraret til styreleder er fast for verv i landsstyret og 
arbeidsutvalget. For nestledere foreslås en fast sats for vervet i AU i 
tillegg til 1650 kroner per styremøte. For styremed

lemmer foreslås 1650 kroner per styremøte.

 Økningen tilsvarer 10 prosent for å samsvare med lønnsutviklingen i 
samfunnet.

 Styremedlemmer kan ikke motta annen lønn/honorarer som ikke er 
prosjektlønn for eksternt finansierte prosjekter.
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Takk for nå! Vi ses i 2021!
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