
Dysleksi Norge og Dysleksi Ungdom
Dysleksi Norge er en organisasjon for alle med:

• Dysleksi (Lese- og skrivevansker)

• Dyskalkuli (Matematikkvansker)

• Spesifikke språkvansker

Dysleksi Ungdom er en egen gruppe for medlemmene i Dysleksi 
Norge som er mellom 13 og 26 år. Vi har et eget styre, eget årlig 
landsmøte og en egen handlingsplan.

Våre arrangementer
Dysleksi Ungdom arrangerer Landsmøte hvert år, hvor vi utformer 
handlingsplan for det kommende året. Hit kommer det delegater fra 
hele landet, fra 13 år og oppover. 

Vi har også vårt eget landsdekkende styre som blir valgt på 
Landsmøtet.

Hver sommer inviterer vi alle medlemmer til sommerleir! Da samles 
opp mot 50 ungdommer til en spennende uke i solen. Vi har fokus 
på inkludering og samhold – alle kan være med, og alle skal føle seg 
velkommen!

Vi arrangerer også lokale samlinger, møter for våre ungdomskontakter 
og mye mer – å være med på samling med Dysleksi Ungdom er et 
minne for livet!

Våre kampsaker
Akkurat som Dysleksi Norge, jobber vi i Dysleksi Ungdom med en 
rekke prioriterte politiske saker. Det er stadig nye ting som skjer på 
feltet, men her er noen av våre politiske mål:

• Bedre kompetanse blant lærere.
• Tidlig innsats, allerede i barnehagealder.
• Bedre rettigheter for studenter.

Bli med i Dysleksi Ungdom!
• Bli med å jobbe for en bedre verden for de med dysleksi, 

dyskalkuli og spesifikke språkvansker!
• Bli med på våre arrangementer, og bli kjent med andre 

ungdommer i samme situasjon!
• Få hjelp og støtte med å håndtere din situasjon i skolen eller i 

studiene!

Er du nysgjerrig på hva vi driver med? Gå inn på vår nettside og lær 
mer! www.dysleksinorge.no/dysleksi-ungdom

Vi vil gjerne ha deg med på laget - bli medlem!

Hovedmedlem:  300,- (+ 50 pr familiemedlem).

Studentmedlem:    60,-

Medlemsfordeler
• Gratis rådgivning på e-post og telefon.

• Likepersoner å snakke med.

• Mulighet til å delta på aktiviteter og kurs om f.eks. hjelpemidler, 
lokalt.

• Medlemsmagasinet vårt fire ganger i året – også digitalt.

• Forskjellige rabatter.

www.dysleksinorge.no/ungdom
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Dysleksi Ungdom
For alle mellom 13 og 26 år med lese- og 
skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker.


