
Notat ad Dysleksivennlig kommune 

 

Inderøy kommune har innhentet informasjon fra Nesset ungdomsskole i Levanger kommune som i 

2012 ble utnevnt som den første ungdomsskolen i landet som mottok denne anerkjennelsen. 

Rektor Geir Mediås mener skolen gjennom å nyttiggjøre undervisningsmetodikk og verktøy fra 

Dysleksi senter Norge opparbeidet et godt system for å finne elever med lese- og skrive vansker, og 

de har blitt kjempegode på å følge opp. Skolen har kontinuerlig kurs for grupper med elever på det 

som viser seg vanskelig.  Alt fra begreper til lesing, eller kanskje et kurs i CD-ord. Tilrettelegging på 

prøver og eksamen er en selvfølge, og IKT- hjelpemidlene er integrert i hverdagen. Både foreldre og 

elever uttrykker at skolen tar ansvar og følger opp.  

Dersom Inderøy kommune følger intensjonene i Kunnskapsløfte bør vi ta sikte på en bedre 

tilrettelegging og undervisning for dyslektikerne, det kan også vurderes om vi skal søke å nyttiggjøre 

oss kunnskap og kompetanse andre ungdomsskoler har gjort i Nord Trøndelag.  

Dysleksisentret Norge er opptatt av at skolene tar inn over seg konklusjonene i forskningsarbeid. I 

stor grad handler det om å omsette teori til praksis og innføre et system som fungerer. 

Gjennom innføring av SOL, systematisk observasjon av leseopplæring,  i Inderøy kommune får vi et 

godt bilde av elever som sliter, dette gir oss et grunnlag for å følge opp spesielt.  

Nesset ungdomsskole i Levanger sier at det ikke ligger noe mystisk eller kompliserte hemmeligheter 

bak tiltakene på skolen, som de høster resultater av. Først og fremst sier de at det handler om å vite 

hvem som sliter. Samtidig er det et vesentlig poeng å få på plass de gode rutinene som gjør hele 

skolen, og alle lærerne i stand til å fange opp signalene. 

En av lærerne på Nesset skole ble dedikert et spesielt ansvar for å være "ressurs person" i satsingen. 

Skolen startet med å lage en handlingsplan. Samtidig satte de seg konkrete mål. Aller mest sier hun 

som ressursperson at det dreier seg om å innarbeide gode rutiner. 

Eksempel på tiltak: 

  

 VITE hvem som lærer på en annen måte! 

 ETTERSPØR hvilke tiltak som fungerer! 

 Ta initiativ til å prøve ut tiltak 

 

 



TILTAK SOM KAN SETTES INN PÅ SKOLEN 

- Eleven bør sitte langt framme 

 

- Godta at eleven spør om igjen 

 

- Skriv lekser på tavle, smart board. Bruk It`s learning etter hvert Skoller office 365 

 

- Respekt for at eleven ikke vil lese høyt! Eleven kan lese/fortelle inn i It`s learning/One note 

(Office pakke 365). Bruke mail og lydopptak. Levere photostory i stedet? Lekser? Prøvesvar? 

Bruk mulighetene! 

 

- Respekt for at eleven ikke vil skrive på tavla/lede skriving i gruppe! 

 

- Kartlegg ikke elever i hjel om de har dysleksi – velg ut! 

 

- Mengde- differensier. Har vi tilpassa læreverk? Bruker du nettressurser til læreverk? Kan du 

scanne inn via kopimaskina og ordne lydfiler via CD-ord? Skaff det eleven trenger for å lære 

på sin måte! Ikke vent! 

 

- Trenger eleven lydbøker, smart/chrombok, hjelp med pcèn, lese- og skrivekurs, 

læringsstrategikurs, samtaler med leseveileder? Meld fra til IKT og leseveileder om behov, 

opplæring og innkjøp! Husk foreldrene 

 

- Mestrer eleven vanlig databruk? Lagring i Word og It`s learning. Etter hvert med Skooler og 

innføring av office 365 blir alt lagret i sky. CD-ord (Mappe, kopier, lim inn, topptekst, 

retteprogram, skriftstørrelse, lagre på rett plass, laste opp fil?) 

 

- Vær aktiv under tilrettelegging på fag team/trinn. Meld fra om behov her: KURS behov + 

nasjonale prøver +tentamen +eksamen. Muntlig prøveorganisering, bruk av merkantilt 

personalet til praktisk tilrettelegging og organisering? Tilpass i god tid! Snakk sammen i 

team. Veiledning skal gis 

 

 

 

 

 


