
Har du lesevansker?                                            

 

Til alle elever ved Bamble videregående skole 

  

 

 

Elever som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn 

av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan meldes inn til Statped (statlig 

spesialpedagogisk tjeneste). Elevene får da lånerett hos NLB (Norsk lyd- 

og blindeskriftbibliotek/Lydhørapp). Her kan de få lydbøker av lærebøker 

og skjønnlitteratur.  

 

Appen «Lydhør» lastes ned på elevens mobiltelefon og logges 

på med låne-nummer og pinkode fra NLB. 

 

Om læreboken ikke finnes hos Statped eller NLB, bestiller skolens 

bibliotekar alternative utgaver med lyd, der det er mulig. 

 

OBS! NLB vil kunne be om dokumentasjon for elevens lesevansker dersom 

det er usikkerhet om vilkårene er oppfylt. Vilkår for innmelding finner du 

her: http://www.nlb.no/bli-laner/vilkar-for-innmelding-bokmaal  

 

Hvem gjør hva? 

 

• Eleven snakker med kontaktlærer om tilrettelegging og 

hjelpemidler. 

• Kontaktlærer sender e-post til Barbro P.Lekman (Leder av 

Elevtjenester) med initialer og klasse – hun bekrefter at det finnes 

dokumentasjon og gir tilbakemelding til lærer og bibliotekar. 

• Kontaktlærer sender eleven til bibliotekar for å få avklart hvilke fag   

eleven ønsker lydbøker til.   

http://www.nlb.no/bli-laner/vilkar-for-innmelding-bokmaal


• Bibliotekar melder eleven inn til Statped (og NLB). 

• Eleven mottar e-post fra Statped med lånenummer og opplysninger 

om NLB og appen «Lydhør».  

• Bibliotekar bestiller de ulike lydbøkene og kontakter eleven når de 

er klare. 

• Bibliotekar gir veiledning i hvordan laste ned appen «Lydhør» og i 

hvordan ta i bruk de alternative lærebøkene (Unibok, Brettbok etc.).  

 

 

 

Annet:   

• Alle elever på Bamble videregående skole har lese- og 

skriveverktøyet CD-ord installert på sin PC. Dette 

programmet er nyttig i alle fag. Eleven logger seg på med sin Feide-

bruker.  

 

• Elever med dokumenterte lese- og skrivevansker/dysleksi kan selv 

søke NAV (Hjelpemiddelsentralen) om personlig lisens til 

spesialprogrammer som Lindys/Lingright. Les mer om dette på 

denne linken: https://lingit.no/hjelp-til-elever-med-dysleksi/  

 

• Biblioteket på avd. Grasmyr har 1 stk. skanner-mus + 1 stk. 

skanner-penn for utlån.  

 

OBS!  

Tilbudet gjelder ikke for minoritetsspråklige elever så sant de 

ikke har lesevansker som beskrevet ovenfor. 

 

 

https://lingit.no/hjelp-til-elever-med-dysleksi/

