
- også de som strever med bokstavene

Alle har rett til å lese

Elever med dysleksi eller andre lesevansker har krav på lydbøker fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

www.rettilålese.no   www.nlb.no



Med lyd til bøkenes verden
NLB er et offentlig bibliotek som produserer og låner ut lydbøker. Alle som strever med å lese kan 
låne. Dysleksi, ADHD, svekket syn eller andre funksjonsnedsettelser kan være det som gjør lesing 
vanskelig.

•   Mange tusen lydbøker til barn, ungdom og voksne 
•   Lærere, logopeder og PPT-ansatte er blant de som kan attestere ved innmelding 
•   Tilbudet er gratis 

Appen lydhør gir enkel tilgang til tusenvis av lydbøker på mobil og nettbrett 
Statped anbefaler at skoler benytter tilbudet fra NLB. Bøker fra Skolelydbok kan legges inn i Lydhør.

Populære og aktuelle bøker 
NLB tilbyr alt fra fantasy, humor og grøssere til faktabøker, noveller og bøker på engelsk. Lydbøkene 
gjenspeiler bokutvalget i vanlige folkebibliotek. Studenter kan få pensum som lydbøker.



Hvorfor bruke lydbøker?
Motivasjon
Elever med lese- og skrivevansker er ofte lite motivert for å lese. Det er viktig at også disse elevene 
får gode leseopplevelser. 
styrker språkutvikling og ordforråd 
Lydbøker kan øke leseferdighet og gi bedre konsentrasjon. 
lik tilgang
Elever som strever med å lese vanlige bøker kan lese det samme som alle andre. 
Mestring 
Når man forbinder lesing med noe negativt, er det viktig å snu opplevelsen. Lydbøker kan gi en 
følelse av mestring.

Hvor mange kjenner du som har krav på lydbøker fra nlb? 
Hjelp dem i gang med informasjon. skjema for innmelding på baksiden.



innmeldingsskjema barn/ung Hjelp til å fylle ut? ring oss på telefon 22 06 88 10  
  
Etternavn:      Fornavn:

Adresse:   

Postnummer:      Sted:

Telefon:      Fødselsdato:      

E-post:

Type lesevanske:  
        Synshemming  Dysleksi         Annet (kort beskrivelse):

                 

Signatur:         Dato: 
(For personer under 18 år må foresatte signere)

Attestert av fagperson (hvis du ikke er registrert i Norges Blindeforbund eller har vedlagt bekreftelse på eget ark):

Navn:       Stilling:                
         Arbeidssted:
 Ønsker informasjon fra Norges Blindeforbund 
 Ønsker informasjon fra Dysleksi Norge
(Vi sender da din kontaktinformasjon til organisasjonen.) 

viktiG: I henhold til Lov om behandling av personopplysninger må NLB ha ditt samtykke til 
oppbevaring av opplysninger om hva du har lånt. Ønsker du å reservere deg mot dette,  
vennligst ta kontakt på telefon. 

send utfylt skjema til nlb, Postboks 2764 solli, 0204 oslo.  

NB: Innmeldingsskjema finner du også på www.nlb.no


