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Del 1 Tilstandsrapport 2017 

Skolens satsningsområder for 2017 

Satsningsområder 2017: 

 Synlig læring/klasseledelse- «Den gode time på Åsgård»  

 Elevenes psykososiale miljø- «Mitt valg», «Rettighetsskole»  

 Lesing i alle fag- Åsgård som dysleksivennlig skole 

Slik har skolen jobbet med satsningsområdene  

«Den gode timen på Åsgård skole» 

Åsgård skole har siden våren 2014 arbeidet mot det kommunale målet om synlig 

læring for alle elever.  Høsten 2015 endret skolen, på bakgrunn av resultater fra 

blant annet Ståstedsanalysen og tilbakemeldinger fra personalet, retning 

arbeidet mot dette målet.  

Det er fokus på klasseledelse – «den gode time på Åsgård skole». Det er 

utarbeidet en mal for «den gode time på Åsgård skole» som følges opp av alle 

pedagoger. Elevene har også vært involvert i oppfølgingen av dette arbeidet.  

Mal for «den gode time på Åsgård» er nå synlig i alle skolens klasserom. 

Oppfølgingen av dette arbeidet gjøres med personalet i felles møtetid, gjennom 

diskusjoner på trinnene, oppfølging gjennom planlagt skolevandring og 

medarbeidersamtale med den enkelte pedagog.  

Skolens egenvurdering 
Vi ser at resultatene av dette arbeidet direkte påvirker og forbedrer 
skolehverdagen til elevene, både når det kommer til læring og utvikling av det 

psykososiale miljøet. Av figur 1 hentet fra Elevundersøkelsen ser vi at elevene 
opplever økt støtte fra lærerne, dette mener vi at har en sammenheng med 

fokuset på den gode timen ved Åsgård skole. På voksennivå ser vi at en felles 
referanseramme og forståelse øker profesjonaliteten i utøvelse av yrket som 
pedagog og organisasjonen jobber med å styrke strukturer og systemer. 

 
Veien videre 

Vi ser at rammen «den gode timen på Åsgård» i større og større grad blir en 
integrert del av skolen. Klasseledelse er en grunnleggende ferdighet som 
pedagog, derfor kommer Åsgård skole til å opprettholde fokuset på dette også i 

året som kommer, men vinkle det i forhold til hvordan vi jobber med og ivaretar 
arbeidsro for elevene våre.  
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Læringsmiljø  

Åsgård skole har gjennom de siste årene arbeidet systematisk for å ta vare på og 

videreutvikle et godt psykososialt miljø for både barn og voksne ved skolen. 

Dette blant annet ved å innføre bruk av «MITT VALG»1 som metode og utvikle og 

revidere «Åsgård skoles plan for positivt skolemiljø». Denne planen ligger til 

grunn for skolens kontinuerlige arbeid med læringsmiljøet. 

Kartleggingsverktøyene «Innblikk» og kartleggingsverktøyet «klassetrivsel.no» 

brukes i tillegg til resultater fra Elevundersøkelsen.  Dette gir ledelsen og 

kontaktlærerne en samlet og god oversikt over det sosiale nettverket i den 

enkelte klasse, på alle trinn. Kartleggingene viser at stort sett alle elevene trives 

godt på skolen. Det er imidlertid noen spesielle utfordringer på et trinn og 

enkeltutfordringer i elevmiljøet. Dette jobbes det med. Målet er at alle elevene 

på Åsgård skole skal ha det bra på skolen.  

I Elevundersøkelsen ser vi en positiv trend der elevene melder om økende grad 

av trivsel. Vi ser også elevene i stadig økende grad melder om et trygt miljø i 

skolehverdagen.  

Når vi går dypere ned i resultatene fra Elevundersøkelsen ser vi også at det er 

ingen som svarer at de sjelden eller aldri har noen å være sammen med i 

friminuttene. Se tabell under.  

Indikator  2015-16 2016-17 2017-18 

Trivsel 4,43 4,57 4,59 

Trygt miljø 4,42 4,42 4,58 
Tabell 1Tallene er hentet fra Conexus Isight og viser resultater fra Elevundersøkelsen for 5.-7. 
trinn fra 2015-16 til 2017-18 

I følge elevene på 5.-7. trinn på spørsmål om de er blitt mobbet av andre elever 

på skolen de siste månedene, forekommer mobbing sjelden.  Men det finnes en 

liten gruppe elever som sier at de er blitt mobbet på skolen de siste månedene. 

Indikatoren viser at resultatet er likevel nærmere grønt(bra) nivå enn rødt(ikke 

bra) nivå.  

Elevrådet ved skolen er aktivt og engasjert. Det jobbes med elevmedvirkning 

sammen med bevissthet om egne og andres rettigheter. Dette er viktige faktorer 

i arbeidet med en positiv og god skolehverdag.  

Åsgård skole, som en av to skoler i Norge, er plukket ut til å være en pilotskole i 

samarbeid med UNICEF Norge. Dette innebærer at Åsgård skole samarbeider 

med UNICEF Norge om å utvikle en norsk versjon av ”Rights Respecting 

Schools”.  

                                       
1 Åsgård skole innførte «Mitt valg» fra høsten 2015, dette har blitt videreført på alle trinn siden.  «Mitt Valg» er et 

undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid i grunnskolen og i videregående skoler støttet av Lions 

klubbene i Norge. Programmet er tilpasset lærerplanene og oppdateres løpende i forhold til reformer i skolen. «Mitt valg» er et 

metodisk verktøy som lærerne kan bruke i klasserommet. Lærerne må skoleres før opplegget tas i bruk. Utdanningsdirektoratet 

har vurdert «Mitt Valg» som et program som kan vise dokumenterte resultater. 
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«Rettighetsuka» Åsgård skole 
 

20. – 24. november var det Rettighetsuke på 

Åsgård skole med fokus på å lære om 

Barnekonvensjonen.  Målet var at alle skulle lære 

mer om barns rettigheter og ha fokus på elevenes 

psykososiale miljø og gode felles opplevelser.  

Elevene var sammen både på trinn og i 

aldersblandede grupper hvor så på noen utvalgte 

barnerettigheter og jobbet med disse.  Det var en 

annerledes uke med mye praktisk arbeid, konserter, 

elevunderholdning, utstilling, lek og tur. I løpet av 

uken ble det opprettet et rettighetsråd.  På slutten 

av uken ble den offisielle avtalen mellom Åsgård 

skole og UNICEF Norge ved UNICEF sin 

generalsekretær signert. Det hele ble feiret med 

taler og elevunderholdning, samt besøk av 

ordføreren. Elevunderholdningen denne dagen 

bestod blant annet av premiereframføring av Åsgård 

skoles Rettighets-rap som hadde blitt laget av 

elever og voksne i løpet av uken.   

 

 

«Vi er stolte over og glade over å samarbeide med UNICEF Norge om å 

utvikle en norsk versjon av «Rights Respecting Schools». 

På «Right Respecting Schools» eller Rettighetskoler, er FNs barnekonvensjon 

utgangspunktet for hele skolens virksomhet. Elever, ansatte, foreldre og skolens 

ledelse samarbeider i det daglige om å utvikle en skolekultur og et miljø som: 

 øker kjennskap til barnekonvensjonen  
 gir kunnskap om og erfaring med hvordan barnekonvensjonen innvirker 

på skolehverdagen 
 styrker skolens store og små fellesskap 

 skaper tydelige og trygge rammer for trivsel blant skolens elever 
 gir både innsikt og utsyn 
 har felles referansepunkt og struktur for skolens arbeid med et positivt 

skolemiljø 
 

Skolens egenvurdering 
Det psykososiale miljøet har vært stabilt godt over tid ved Åsgård skole. Etter at 

skolen innførte «Mitt valg» 2015 ser vi av Elevundersøkelsen en positiv trend 
der elevene melder om økende grad av trivsel. Vi ser imidlertid at enkeltelever 
som har utfordringer i forhold til å forstå sosiale koder og samhandling i perioder 

kan gjøre det mindre trygt for medelever. Dette mener vi å kunne se 
konsekvensene av i forhold til tallene om mobbing hentet fra Elevundersøkelsen. 

 
Mobbetallene som kommer frem er kjent for skolens ledelse, tiltak har blitt satt i 
verk over lengre tid og trenden viser en positiv utvikling som vi forventer 
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kommer til å fortsette å stige. 
 
Samarbeidet med UNICEF Norge ansees som viktig i forhold til å opprettholde 

fokus på skoles helhetlige arbeid med skolemiljøet, samt at det gir et overordnet 
utgangspunkt for dette arbeidet  

 
 
Veien videre 

For året som kommer vil vi fortsette å jobbe systematisk med «Mitt valg» og 
mot å bli en «Rettighetsskole», og ikke minst se på hvordan dette kan 

integreres med hverandre for et best mulig resultat. Samtidig vil vi fortsette å 
fokusere på å hjelpe elevene som sliter med samhandling og å forstå sosiale 
koder. Det å være en pilotskole vil medføre at vi vil måtte «prøve og feile», men 

vi håper at samarbeidet med UNICEF vil gi oss noen gode verktøy i det videre 
arbeidet. 

 

Lesing i alle fag- Åsgård som dysleksivennlig skole 

Lesing er en grunnleggende ferdighet som i stor grad påvirker prestasjoner i alle 

fag. Hele skolen har fra skoleåret 16/17 i større grad hatt fokus på lesing og 

lesestrategier. Leseveileder og spes.ped koordinator leder dette arbeidet 

sammen med skolens ledelse og plangruppe.  

Veien mot å bli dysleksivennlig skole 
 
På plandagen i mai 2016 jobbet skolens personale med lesing som grunnleggende 

ferdighet. Fokuset var på de 10 kriteriene som må være oppfylt for å bli sertifisert som 

dysleksivennlig skole.  Sammen ble vi enige om at dette skal vi å gå for. Vi vurderte at 

et slikt arbeid vil komme alle elevene ved skolen til gode. Flere av de 10 kriteriene 

oppfylte skolen allerede på det tidspunktet, og vi ble enige om hva vi ønsket å arbeide 

videre med dette.  

 

 

Skolen har en egen, lokal leseplan basert på «Ta ordet», en kommunal 

ressursbok for språk-, lese- og skriveopplæring samt den kommunale 

leseplanen.  Høsten 2016 ble «lesing i alle fag» innført på alle trinn ved Åsgård 

skole. Dette arbeidet ledes av skolens leseveileder og spes.ped. koordinator. 

Tanken er at hele skolen leser fra kl. 08:30-9:00 hver dag. Leseopplæringen 

skjer etter en oppsatt periodeplan som tar utgangspunkt i skolens lokale leseplan 

og opplæring i ulike typer lese- og læringsstrategier (vedlegg). Dette er således 

ikke «frilesing» der elevene kan lese i egen bok, men en opplæringsøkt med 

fokus på trening og innlæring av ulike lese- og læringsstrategier i ulike fag.  

Når vi ser på resultatene av Nasjonale prøver i lesing på 5.trinn ser vi at elevene 

scorer i snitt 52,5 skalapoeng. Snitt på nasjonalt nivå er 50 skalapoeng. Når det 

gjelder utvikling over tid ser vi at en positiv trend med en nedgang fra 15,2 % til 

10,3 % på mestringsnivå 1. Dette viser at skolen har en markant lavere andel 

elever som presterer på det svakeste mestringsnivået sammenliknet med 

kommunens akkumulerte resultater og lande for øvrig. Vi ser også at det over tid 
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har vært en positiv utvikling i andel elever som presterer på det øverste 

mestringsnivået, og resultatet ligger også her over kommunens akkumulerte 

resultater og landet.   

Nasjonale prøver - 5. trinn  

 
Mestringsnivå 

1 

Mestringsnivå 

2 

Mestringsnivå 

3 

Snitt 

Poeng 

Nasjonale prøver 5. trinn, 

Engelsk 
12,8% 53,8% 33,3% 52,3 

Nasjonale prøver 5. trinn, 

Regning 
0,0% 60,0% 40,0% 53,4 

Nasjonale prøver 5. trinn, 

Lesing 
10,3% 51,3% 38,5% 52,5 

 

Ser vi på avgivertallene over tid, observerer vi den samme positive trenden.  Av 

8.trinns elevene som gikk ut fra Åsgård skole sommeren 2017 er det ingen 

elever som scorer ut på mestringsnivå 1 i lesing, mens 68 % av elevene ligger 

på de to øverste mestringsnivåene, hhv. 4 og 5.  

 

Fag Mestrings 

nivå 1 

Mestrings 

nivå 2 

Mestrings 

nivå 3 

Mestrings 

nivå 4 

Mestrings 

nivå 5 

Snitt skala-poeng 

Eng. 

8.trinn 

4% 4% 35% 35% 22% 56,7 

Regning 

8.trinn  

0% 11% 22% 41% 26% 58 

Lesing 

8.trinn 

0% 9% 24% 33% 35% 57 

 

Utfordringen vår videre i lesesatsningen vår vil være å styrke de som ligger i de 
midtre prøveklassene slik at disse blir enda sterke lesere. 

Skolens egenvurdering 
Det synes som at Åsgård skoles satsning på lesing som grunnleggende ferdighet 

gir elevene gode forutsetninger for videre utdanning.  
 

Veien videre 
Vi har brukt 2017 på å jobbe fram gode systemer og rutiner, samt å ferdigstille 
søknaden om å bli sertifisert til å bli en «dysleksivennlig skole». Søknaden 

sendes i februar 2018. Det videre arbeidet med implementering av å bli en 
dysleksivennlig skole fortsetter inn i 2018.  
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Elevens utbytte av opplæringen 
 
Arbeidet med leseopplæringen har blitt omtalt under skolens satsningsområder.  
 

Når det gjelder Åsgård skoles resultater i regning ser vi at elevene våre på 
5.trinn scorer ut mellom 5-11 prosentpoeng over landssnittet i alle de tre 

hovedområdene; tall, måling og geometri og statistikk. Ingen av elevene scorer 
ut i prøveklasse 1, den svakeste prøveklassen. Til sammenlikning scorer 18 % i 
Ås, 22% i Akershus og 23% på landsbasis ut i denne prøveklassen. 60 % av 

elevene scorer ut i prøveklasse 2, mens 40% scorer ut i den høyeste 
prøveklassen. Dersom vi ser på avgivertallene våre, dvs 8.trinns elevers 

resultater i matematikk, ser vi den samme trenden; Tidligere Åsgård elever 
scorer fra 14-19 prosentpoeng over landssnittet i de tre hovedkategoriene. Ingen 

av elevene scorer ut i den svakeste prøveklassen, men 68% av elevene scorer ut 
i de to høyeste prøveklassene. Resultatene for elevene både å 5. og 8.trinn 
mener vi har en sammenheng med Ås kommunes og Åsgård skoles systematiske 

satsning på og jobbing med regning som grunnleggende ferdighet. 
 

Når det gjelder resultatene til Åsgård skole i engelsk ser vi en lik trend som for 
regning; Det er en markant lavere prosentandel av elevene som scorer ut i den 
laveste prøveklassen og en markant høyere andel som scorer ut i de to øverste. 

Dersom man ser på resultatene fra våre tidligere elever som når går på 8.trinn 
ser vi det samme, hele 92% av Åsgård skoles tidligere elever scorer ut i de tre 

(av fem ) øverste prøveklassene. 
 
 

Skolens egenvurdering 
Dersom vi ser på Åsgård skoles læringsresultater i basisfagene over tid er vi 

fornøyde med utviklingen. Vi mener å se at satsningen på lesing som 
grunnleggende ferdighet gjør at vi styrker spesielt de svakeste elevene i alle tre 

basisfagene.   
 
Veien videre 

Den videre utfordringen vår blir å sikre at vi også har fokus på å løfte elevene i 
de to øverste prøveklassene, slik at de får utviklet sitt potensiale 
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Åsgård SFO 
- Lek med alt det leken innebærer av sosial samhandling, kreativitet, fysisk 

utfoldelse og læring, er det som vektlegges ved Åsgård SFO.   
 

Høsten 2017 gjennomførte 186 barn ved Åsgård SFO trivselsundersøkelsen. 

Undersøkelsen er utarbeidet av SFO-lederne i Ås kommune. Alle SFO’ene i 

kommunen gjennomfører denne.  Resultatene viser at barna trives, har venner 

og opplever å være omgitt av voksne som skaper trygghet ved å være tilstede 

for barna. Dette er områdene vi anser som viktigst. Barns medbestemmelse 

og medvirkning vektlegges i utviklingsarbeidet. For mer utfyllende svar, ble det 

gjennomført barnesamtaler med et tilfeldig utvalg av 8 barn fra hvert av 

trinnene. Dette var veldig oppklarende og nyttige samtaler, hvor det kom mange 

gode innspill til tiltak. Blant annet kom det frem at barna ønsket seg «kul 

akebakke» og «mere og finne på». Følgende tiltak har blitt 

utarbeidet på bakgrunn av trivselsundersøkelsen:  

 Innføring av systematiske barnesamtaler - dette 
som en del av arbeidet med barns medbestemmelse. 

Samtalene skal bidra til å fange opp hva som rører 
seg i barnegruppa, i tillegg til at de gir oss innblikk i 
det relasjonelle landskapet i SFO/på skolen som 

undersøkelsene ikke fanger opp.  
 Forslagskasse på SFO – barna kan komme med 

forslag til aktiviteter, mat de ønsker seg eller komme 

med andre innspill til hvordan vi kan gjøre SFO enda bedre. 

 Uteaktivitet - hvordan kan vi voksne inspirere til andre måter å bruke det 

fysiske miljøet ute på? Frilek og fysisk aktivitet vil fortsatt være viktig, 

men vi ønsker å inspirere barna til å være nysgjerrige og utforskende, 

både inne og ute.   

Undring og utforskning – der barn og voksne opplever fellesskap ved 

tankemessig ferd mot ukjente mål. Det tilbys varierte aktiviteter som er tilpasset 

barnas ønsker og behov. Aktivitetene skal også inspirere barna til å prøve nye 

ting, utfordre seg selv og utvide horisonten.  

Fra egg til kylling – den spennende ventetiden! 

 
Et par av barna undrer seg sammen med en voksen - «er det kyllinger inni eggene vi 

har handlet på Kiwi, og hvordan kan man vite om det er det eller ikke?». Tilfeldigvis og 

heldigvis ble dette tatt på alvor av noen har høner hjemme. Derfra var veien kort til å 

skaffe rugemaskin og utstyr som trengs for å klekke egg. Det ble plassert egg fra Kiwi, 

Rema og fra hønene til noen som hadde høner hjemme. Hver uke ble det hengt opp nye 

plakater og bilder som beskrev hvor langt kyllingene var kommet i utviklingen inni 

egget. Noen barn kunne sitte og stirre på eggene i timevis i håp om å få med seg 

klekkingen. Lykken var stor da den førsten kyllingen så dagens lys! Det ble til slutt 7 

små kyllinger. Noen av barna ble adoptivforeldre til de små kyllingene, da det var på 

tide for dem å flytte ut av SFO.    
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Del 2 Utviklingsmelding 2018 

Oppsummering 

2017 er et år preget av god driv og hvor vi ser resultater i forhold til fokus på 

systemer og rutiner. Skolens plangruppe jobber godt, og er en viktig pådriver for 

at vi holder fokus på utviklingstemaene våre over tid. Dette mener vi er viktige 

suksessfaktorer.  Vi ser fram til neste skoleår hvor vi kan fortsette å holde det 

samme fokuset på skolens utviklingsområder; Elevenes psykososiale miljø, «den 

gode time på Åsgård», lesing i alle fag og Åsgård som dysleksivennlig skole, 

samt fokus på å videreføre et godt psykososialt miljø for elever og ansatte. Dette 

skal gjøres samtidig som vi som skole skal inn i en rydde/flytte og byggeprosess 

i forhold til at det nå er vedtatt at nye Åsgård skole skal stå ferdig høsten 2021. 

Satsningsområder 2018: 

 Synlig læring/klasseledelse: «Den gode time på Åsgård» med fokus på god 

arbeidsro 

 Elevenes psykososiale miljø: «Mitt valg» og «Rettighetsskole» 

 Lesing i alle fag- Åsgård som dysleksivennlig skole 

Skolens visjon  
 
Åsgård skole er en skole for alle. Vi har et 
inkluderende evaluering miljø,  preget av trygghet, 

mestring og trivsel. Vi verdsetter fellesskapet og 
det at vi er forskjellige. En Åsgårdelev er en god 

venn!  
Hver enkelt blir sett og hørt. Vi møter hverandre 
med en positiv innstilling og raushet. Vi har godt 

humør og gleder oss til hver dag.  
 

Åsgård skole ruster barna for framtiden, og har kunnskap for livet i 
fokus. Elevene får faglige utfordringer som stimulerer lærelyst, utholdenhet og 
nysgjerrighet. Elevene har et bevisst forhold til sin egen læring; de vet hva som 

er målet og hvordan de kan jobbe for å nå det. De kan vurdere eget og andres 
arbeid på en god måte. De har evne til kreativ og kritisk tenkning, de 

samarbeider godt og har gode grunnleggende ferdigheter. På Åsgård har vi et 
inspirerende og trygt læringsmiljø der det er rom for å prøve og feile.  
De voksne er kunnskapsrike, faglig oppdaterte, og har et reflektert forhold til 

egen undervisning. Skolen har en god kultur for tilbakemelding. Undervisningen 
ved skolen er målrettet og variert, tilpasset den enkelte. Den vekker 

engasjement. Vi begeistrer barna! Åsgård skole har et positivt og 
imøtekommende personale som samarbeider godt med hjemmet. Samarbeidet 
er preget av åpenhet, respekt og god dialog, og sikrer foresatte medansvar i 

skolen.  
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Om satsningsområdene:  

Synlig læring/klasseledelse- «Den gode time på Åsgård»  

Vi ser at rammen «den gode timen på Åsgård» i større og større grad blir en 

integrert del av skolen. Klasseledelse er en grunnleggende ferdighet som 

pedagog, derfor kommer Åsgård skole til å opprettholde fokuset på dette også i 

året som kommer, men vinkle det i forhold til hvordan vi jobber med og ivaretar 

arbeidsro for elevene våre. Bakgrunnen for at vi velger dette temaet er at vi over 

tid, basert på Elevundersøkelsen, ser at dette er et område vi har 

utviklingspotensial i forhold til. Dette er også et område som vi antar kan heve 

både elever og voksnes opplevelse av å være en del av en skolehverdag, samt at 

vi antar at det kan påvirke læringsresultatene i positiv retning. Dette kommer til 

å være tema på fellesmøter for pedagogisk personale, samt at vi har planer om å 

invitere Inger Bergkastet som er en kjent foreleser og veileder innenfor temaet 

klasseledelse til å ha en halv plandag for oss. 

Elevenes psykososiale miljø: «Mitt valg» og Rettighetsskole 

Vi vil fortsette å bruke metodikken og opplegget til «Mitt valg», og vil se dette i 

sammenheng med arbeidet mot å bli en Rettighetsskole. En Rettighetsskole har 

FNs barnekonvensjon som hjertet i skolen kultur. Barnekonvensjonen er 

hovedverktøyet i et langsiktig arbeid med læringsmiljø og elevmedvirkning. 

Rettighetsskolen har som mål å gi elevene kunnskap om barns rettigheter, øke 

deres medvirkning og initiativ i skolehverdagen og samfunnet for øvrig, samt 

styrke deres sosiale og demokratiske evner gjennom fokus på verdier som 

likeverd, respekt, toleranse og deltagelse. Satsningen får betydning for valg av 

undervisningsmetoder og vinkling i de ulike fagene. Rettighetskolen har et 

Rettighetsråd som leder et strukturert og kontinuerlig arbeid med å forbedre 

skolens psykososiale miljø og realisere barnekonvensjonen. Rettighetsrådet 

består av representanter fra skolens ledelse, ansatte, foreldre og elever. Elevene 

er i flertall. På den måten vil to av de tverrfaglige temaene i det nye 

læreplanverket; demokrati og medborgerskap samt bærekraftig utvikling, prege 

hele skolens virksomhet. Skolen har som mål å bli sertifisert som Rettighetsskole 

i løpet av 2018. 

Lesing i alle fag- Åsgård som dysleksivennlig skole 

Lesing er en grunnleggende ferdighet som i stor grad påvirker prestasjoner i alle 

fag. Fra skoleåret 16/17 har skolen i større grad hatt fokus på systematisk 

opplæring og oppfølging av lesing og lesestrategier på alle trinn. Skolen har som 

mål å bli sertifisert som en dysleksivennlig skole i løpet av 2018. Vi mener at en 

slik sertifisering vil komme alle elevene ved skolen til gode. Skolen velger å 

videreføre og videreutvikle de tiltakene som allerede er implementert, samt 

fokusere på en ytterligere kompetanseheving av pedagogisk personale ifht 

normal og avvikende leseutvikling og de vanligste kjennetegnene for dysleksi og 

hvordan vi kan avhjelpe denne vansken for elevene. 
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