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DYSLEKSIVENNLIG SKOLE
En god skole for alle.

Dysleksivennlig skole - 10 kriterier
(forenklet liste)

1. Skolen har som målsetting å være en dysleksivennlig skole. 

2. Skolen har planer som sikrer kompetanseheving av lærerne 
på områdene: lese- og skrivevansker og IKT-hjelpemidler. 

3. Skolen har et bredt læremiddeltilbud slik at alle elever 
har tilgang til alt fagstoff. Skolen har rutiner på bruk av 
hjelpemidler, lydbøker, skanning av tekst og pedagogisk 
programvare.

4. Skolen arbeider aktivt for å skape et godt læringsmiljø.

5. Skolen har innført en rutine for kartlegging av elevene og har 
prosedyrer for hva som skjer når en finner elever med lese- 
og skrivevansker. 

6. Skolen har prosedyrer for å sette inn passende tiltak for 
elever som ligger etter i lese- og skriveutviklingen. 

7. Skolen har innarbeidet effektive dysleksivennlige metoder.

8. På prøver og eksamener gis dyslektikere muligheter til å få 
vist sine evner gjennom bruk av hjelpemidler, opplesing av 
tekst, lengre tid osv.

9. Skolen og dens lærere ønsker at alle elever skal oppleve 
seg forstått og respektert, uavhengig av mestringsgrad og 
oppnådde resultater.

10. Foreldre får god informasjon om hva som er skolens plan for 
oppfølging av eleven.

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

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

Søknadsprosessen
1. Skolen sender en søknad til Dysleksi Norge. Legg 

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

2. Dysleksi Norge besøker skolen.

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

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

5. Dysleksi Norge besøker igjen skolen for å dele ut 
et fint skilt som beviser at skolen har blitt godkjent 
som dysleksivennlig skole.

www.dysleksinorge.no
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