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Den spede begynnelse i 2005

• 2 årsverk i sekretariatet og ca. 4 000 medlemmer

• «Snu fokus» og heie på de som gjør noe bra

• Inspirert av BDA – dyslexia friendly schools

• Brukerstyrt og faglig forankret

• Det var en suksesshistorie

• ... men også risikabelt



Antall skoler pr år



Antall skoler totalt



Behov for endringer

• ... Kunne ikke fortsette som før

• Vurderinger som var riktige i 2005

• Mer risikabelt

• Systemet ble for lite

• Behov for endringer - utviklingsarbeid
• Hva skjer nå

• Hva vurderer vi fremover



Visjon

• Alle skoler skal gi likeverdig opplæring til elever med lese- og 
skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

• Dysleksivennlige skoler forplikter seg i tillegg til en særlig satsing og 
representerer landets beste skoler for elever med disse 
vanskene. Dysleksivennlige skoler jobber systematisk for å fange opp og 
følge opp alle elever med skolefaglige utfordringer og er dermed en god 
skole for alle elever.

Merknader: andre tiltak, bedre skoler, videreføre slagord



Verdier

• Vi skal være en «kritisk venn» i sertifiseringsprosessen og i oppfølgingen.

• Vi skal være nysgjerrige og lyttende i møte med skoler.

• Vi skal ønske kritikk velkommen, og bruke den til å forsøke å forbedre oss.

• Vi skal være tydelige på skolens forbedringspunkter i våre tilbakemeldinger.

• Vi skal samarbeide godt og bygge hverandre opp.

• Vi skal være oppdatert på, og forholde oss til, oppdatert forskning.

• Vi skal holde et høyt faglig nivå og innhente nødvendig fagkompetanse ved 
behov.

• Vi skal sikre likebehandling av søknader og sertifiseringsprosesser.



Mål

• Dysleksivennlige skoler holder et høyere faglig nivå enn det man må 
kunne forvente av alle skoler.

• Det skal være dysleksivennlige skoler i alle fylker.

• Skoler skal oppleve det som nyttig å være en del av dysleksivennlig 
skole-nettverket.

• Elever og foreldre skal føle seg ivaretatt på dysleksivennlige skoler.

• Vi skal samarbeide med de fagpolitiske miljøene



Strategi

Tre ledds-strategi

1. Eget arbeid med prosjekt dysleksivennlig skole

2. Fagpolitisk: Samarbeide med andre aktører og bidra til 
at disse styrker sitt arbeid.

3. Lovpolitisk: Jobbe for faglige standarder for god oppfølging gjennom 
styrking av lærerutdanningen, utarbeidelse av retningslinjer og 
veiledere, og eventuelle lovendringer.



Hva betyr det i praksis?

• Tydelig fokus på faglig kvalitetsutvikling

• «flest mulig dysleksivennlige skoler»?

• Politisk «innblanding»



Tiltak 2020

• Revisjon av kriteriene

• Vilkår

• Innfører pris: 20 000 kroner. 

• Fra høsten 2020 og gjelder alle søknader som kommer etter 01. januar 2020. 

• Søknadsfrister

• 01.12 for behandling vår

• 01.06. for behandling høst. 



Hva skjer videre?

• Det er aktuelt å vurdere:

• Nivådelt sertifisering

• Tidsbegrensning

• Fordeler og ulemper

• Innføres ikke i 2020



Nivådelt sertifisering

Fordeler Ulemper

• Skoler som ønsker begrensa involvering
• Mindre engasjerte skoler
• Kommunevedtak
• Vekst og synlighet som ikke «sprenger» vår 

kapasitet

• Vanne ut prosjektet
• Et kommunikasjonsproblem: Hvordan skille
• Hvor går delingen

Makstak

Fordeler Ulemper

• Godkjent for f.eks. 5 år
• Oppfølging og revisjon
• Rapporteringsordning

• Miste gode skoler
• Tap for nettverket

Så hvordan løse det da?



Mer om den faglige utviklingen av 
dysleksivennlig skole

• Fortsette å utvikle faglige publikasjoner

• Nettkurs ut – erstattes av?

• Flere rådgivere

• Rådgiversamlinger

• «Fagfellevurdering»
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Hva skjer 
politisk?
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Stortingsmeldingen 
«Tett på»

• Svaret på tidlig innsats, 
Nordahl-rapport, 
Barneombudet, etc.



Inkluderende praksis

• Utvide bestemmelsen om intensiv opplæring

• Mer kunnskap i piloter

• Opprette senter for forskning på spesialpedagogikk og inkludering



PPT

• Vurdere å endre kravet til sakkyndig vurdering (skole kan gjøre vedtak 
dersom saken er godt nok opplyst)

• Presisere (i lov) at skoler skal jobbe forebyggende

• Presisere krav til kvalitet i PPT



Kompetanse i barnehage og skole

• (Over tid) skjerpe kravet til pedagogisk bemanning i barnehagen

• Presisere krav om kompetanse

• Stramme inn regelverk for bruk av assistenter

• Sakkyndig vurdering skal ta stilling til nødvendig kompetanse



Mer om kompetanse

• Vurdere undervisningskompetanse for spesialpedagoger (master med 
integrerte undervisningsfag)

• Igangsette varig satsing på spesialpedagogikk

• Lærerspesialister i begynneropplæring (krav innen 2025)

• Ny støttetjeneste for samordning av tjenester



Statped

• Beholde statped, som skal styres direkte av departementet

• Videreutvikle statped, men avgrense deres mandat (til små og særlig 
spesialiserte fagområder i svært komplekse saker)

• Overføre ressurser fra statped til kompetansetiltak mot kommuner 
og fylkeskommuner (særlig PPT)

• Følgeevaluere prosessen



Viktig for Dysleksi Norge

• Avgrensing av Statpeds mandat:
• «vanlige vansker – vanlig kompetanse»

• «vanlige vansker – ukomplisert?»

• Kompetanseoverføring fra Statped – hvordan sikre?

• Følgeevalueringen SVÆRT viktig

• Lærerutdanning



Ny opplæringslov

• Mandat

• Helhetlig gjennomgang og 
vurdering av regelverket 
på grunnopplæringens 
område. 



Kort oppsummert

• Universell opplæring

• Plikt til på sikre tilfredsstillende utbytte (aktivitetsplikt)

• Individuell tilrettelegging (vedtak)

• Krav om kompetanse for å gi individuell tilrettelegging

• Forsterka innsats

• Skilt ut: Personlig assistanse og fysisk tilrettelegging



• Rett til utredning?

• Foreldrenes rett til å kreve utredning?

• Tilrettelagt eksamen?

• ... Flere forskriftsbestemmelser



Nye begreper? Ny virkelighet?

• Plikten til universell utforming vil langt på vei avhjelpe behovet for 

individuell tilrettelegging, eller særløsninger. (utvalget)

• Vi må snakke mer om HANDLINGSROMMET!



Hva er viktig for Dysleksi Norge?

• Rettssikkerhet vs. handlingsrom

• Tydelige lovbestemmelser

• Forståelse av regelverket



Lied-utvalget

• Rett til å fullføre

• Obligatorisk 
innføringsfag



Hva er viktig for Dysleksi Norge

• Obligatoriske innføringsfag

• Vente og se – «neste skoles problem»



Hva skjer politisk med nasjonale prøver

• Utvalgsprøver?

• Tilrettelegging?

• Viktig for Dysleksi Norge:
• skal vi ha nasjonale prøver, MÅ de tilrettelegges



TAKK
FOR
MEG!

Ta gjerne kontakt

dysleksinorge.no

facebook.com/DysleksiNorge

instagram.com/dysleksi_norge

post@dys.no

Tlf: 22 47 44 50

cs@dys.no


