
 Hvordan fortsette å være en 
Dysleksivennlig skole? 

 Nye rutiner.  





✤ Mail, sendt den 19/9-2018 

✤ Nytt rapporteringsskjema 

✤ Eget skjema for foreldrene 

✤ Intern metodehåndbok 

✤ Reviderte kriterier

Nytt høst 2018:





✤ Etterlys denne om du ikke har sett 
denne. 

✤ Gjelder ikke skoler som er i 
søkeprosess. 

✤ Ny mailaddresse for dere: dvs@dys.no 

✤ Gjelder dere som er sertifisert før/i 
2017.

Mail fra oss:



✤ Hvert annet år. 

✤ Husk å involvere hele kollegiet. 

✤ Vær ærlige. 

✤ Kom gjerne med tilbakemelding på 
skjemaet, vi tester dette året. 

✤ Frist: 31/12-2018

Nytt rapporteringsskjema:



RAPPORTERINGSSKJEMA DYSLEKSIVENNLIG SKOLE 
Send svarskjema til: dvs@dysleksinorge.no

Spørsmål 1: 

I rapporten dere fikk etter sertifiseringsbesøket er det beskrevet noen punkter skolen 
kan bli bedre på. Gjerne beskrevet som tiltak videre. Hvordan har dere jobbet med 
dette, og hvordan har arbeidet rundt dette forløpt seg? 

Spørsmål 2: 

I søknaden dere leverte beskrev dere hvordan dere jobbet med de ti kriteriene. Tiden fra 
dere skrev søknaden til i dag kan det ha kommet nye punkter som dere har jobbet med. 
Beskriv her hva som er nytt, og hva dere har fokus på nå. Dere trenger ikke å beskrive 
det som allerede er beskrevet i søknaden.  

Spørsmål 3: 

Hva tenker dere er deres største forbedringspotensial for å bli en bedre dysleksivennlig 
skole? Og hvordan tenker dere å jobbe for å få til dette? 



Spørsmål 4: 
Vi har store forventninger til at skolen stadig driver med foreldreinformasjon, 
kurser foreldre, og har åpenhet rundt dysleksi, dyskalkuli og spesifikke 
språkvansker. Hvordan jobber dere med dette, eller hvordan tenker dere å 
jobbe med dette i tiden fremover? 

Spørsmål 5: 
Har dere utarbeidet noen nye dokumenter/planer siden sertifiseringsprosessen? 
I så fall hvilke?



Spørsmål 6: 
Kompetanseheving av personalet er et viktig arbeid, særlig med tanke på 
utskiftninger både av ledelse og ansatte. Hvordan sikrer dere at personalet innehar 
kompetansen i forhold til det å tilrettelegge for de med spesifikke lærevansker? 

Spørsmål 7: 
Har dere tatt kontakt med andre dysleksivennlige skoler? For eksempel i 
forbindelse med kompetanseheving, spørsmål, råd eller generelt det å benytte seg 
av andre skoler som har spisskompetanse på ulike områder? 

Spørsmål 8: 
Har dere tips eller råd til Dysleksi Norge for hvordan vi kan utvikle konseptet videre, 
eller ris eller ros til hvordan det foreligger? 



Spørsmål 9: 
Hva er mest utfordrende i forhold til å fremdeles holde fokus på det å være en 
dysleksivennlig skole? 

Spørsmål 10: 

Hvordan har ledelsens involvering vært i forbindelse med å opprettholde 
arbeidet rundt å være en dysleksivennlig skole? 

Spørsmål 11: 

Hvordan fungerer alle systemer/tiltak i praksis for elevene? Med tanke på for 
eksempel hjelpemidler, digitale lærebøker o.l. 





✤ Plukk ut tre foreldre (minimum). 

✤ Eget «avvikskjema». 

✤ Burde vi hatt noe for elever i 
Vidergående skole?

Eget skjema for foreldre:





Spørsmål 1: Hvordan mener dere skolen 
følger opp ditt barns dysleksi? 

Spørsmål 2: Hvordan sørger skolen for at 
ditt barn blir ivaretatt rundt bruk av 
hjelpemidler? 

Spørsmål 3: Kan dere skrive litt rundt 
hvordan tilretteleggingen er rundt 
ditt barn? For eksempel ukeplaner, 
lesetiltak, foreldresamarbeid osv. 

Spørsmål 4: Er det annet du ønsker vi 
i Dysleksi Norge trenger 
å vite?




