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Hjelpemidler og informasjon til deg med  

lese- og skrivevansker. 

 

 
LYDBØKER OG DIGITALE BØKER 
 
Lydbøker som app på mobilen  

Alle som har vansker med å lese trykte tekster 

og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedset-

telse, kan bli medlem av NLB. NLB er biblioteket 

for barn, ungdom, voksne og studenter som 

strever med å lese. 

 
For å høre på lydbøkene kan du laste ned  

appen Lydhør på smarttelefonen din.  

Lånetiden på bøker er 28 dager. Du får tildelt  

lånenummer og pinkode fra NLB. Dette hjelper 

skolen deg med. 

 

Digitale bøker  

Mange av lærebøkene dine finnes i en digital ut-

gave. Du melder ditt behov til lærer. 

Du får hjelp og oppfølging av skolen.  

 

Viktig å merke seg 

Rettskrivingsprogramvare som Lingdys, Lingright 

og Textpilot inngår ikke i skolens læremidler.  

Du kan få hjelp til å skaffe ny lisens og laste ned 

programmet, om du har fått dette innvilget via 

NAV. Du vil også få opplæring.  
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DYSLEKSIVENNLIG SKOLE 

Til elever og foresatte 

Skolen har et felles mål:  

Du som elev skal utvikle kunnskap, ferdigheter 

og holdninger for å kunne mestre livet ditt og 

for å kunne delta i arbeid og fellesskap i  

samfunnet. 
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Tilrettelegging i skolehverdagen 

• Du kan få sitte langt fremme i klasserommet. 

• Lærerne kommuniserer tydelig både muntlig og 

skriftlig. 

• Lærerne bruker leservennlig tekst.  

• Lærerne forklarer nye ord/begrep. 

• Lærerne oppfordrer deg til å bruke hjelpemidle-

ne du får tildelt. 

• Informasjon fra skolen finnes i Fronter. 

 

Tilrettelagt prøveform  

Elever med dokumenterte spesifikke lese- og 

skrivevansker (dysleksi), har rett til tilrettelegging 

på prøver og eksamen. Kontaktlærer hjelper deg  

å søke om dette. 

 

Tilrettelagte prøveformer kan være  

• Ekstra tid.  

• Forstørret skrift. 

• Bruk av PC med rettskrivingsprogramvare.  

• Opplesing av oppgavetekst og besvarelse 

 med mulighet for korrigering. 

 

Elever på studieforberedende utdannings-

program kan søke om dispensasjon fra  

vurdering med karakterer i fremmedspråk  

unntatt engelsk. Dette forutsetter at indi-

viduell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for 

å sikre likeverdige opplæringsmuligheter. 

 

Si fra til lærer — vi er her for deg 

• I samtale med kontaktlærer blir du spurt 

om hva du trenger av hjelpemidler og hva 

du har benyttet tidligere. Fortell lærerne  

dine hva du trenger hjelp til. 

• Lærerne hjelper deg med å søke om  

tilrettelegging på prøver.  

• Si fra til din lærer slik at du får mulighet til 

å levere oppgaver på den måten du behers-

ker best.  

• Office 365 har forskjellige verktøy som gjør 

at elever kan produsere arbeid på flere for-

skjellige måter. Eks.: Tekst til tale, video/

lydfiler, opplesning av tekst og tale til tekst.  

 

 

 


