Søke tilskudd fra NAV til PC/nettbrett ved spesifikke lese- og
skrivevansker /dysleksi
Dersom du har spesifikke lese- og skrivevansker/ dysleksi og har et dokumentert behov for PC
eller nettbrett til skolearbeid i grunnskolen, kan du få et tilskudd på 3 200 kroner til kjøp av PC
eller nettbrett fra NAV. Man kan også søke om å få elektroniske hjelpemidler i form av
dataprogrammer som kan lese opp tekst, hjelpe med rettskriving mm.

Hvem kan søke?
Eleven/foresatte kan søke selv gjennom elektronisk-skjema og papir-skjema på NAV.NO

Hva trenger du før du søker?
Dysleksiattest fra PPT. Dysleksiattest utsendes fra PPT om det er funn av spesifikke lese- og
skrivevansker /dysleksi. Om du ikke har denne attesten, ta kontakt med Fet PPT
på tlf: 63 88 61 00.
Det er også lurt å snakke med kontaktlærer eller spesialpedagog på skolen, om hvilke
dataprogrammer skolen anbefaler og er kjent med.

Hvordan søke tilskudd.
1. Gå inn på NAV.NO
2. Trykk på «PERSON» - «HJELPEMIDLER- Hva har du vansker med?»«LESE OG SKRIVE».
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3. Gå ned på siden til «Hvordan søker du?» og trykk på linken «Slik går du frem for å
søke».
4. Gå ned til «Finn skjema» og trykk på linken «Finn riktig skjema».
5. Gå så ned på siden og trykk på linken «Tilskudd til PC».
6. Man får da opp et elektronisk skjema hvor man fyller inn personinformasjon, så får man
tilgang til en forside og et papir-skjema man fyller ut og sender inn til NAV.
I papirskjemaet ønsker nav informasjon om søker, hva det gjelder, kontaktinfo til fastlege,
faglig kontaktperson og oppfølgings- og opplæringsansvarlig (her kan man fylle inn
kontaktlærer, eller spesialpedagog om barnet har spesialundervisning). Man må også fylle inn
«behov og hensikt» og skrive hvilke hjelpemidler som ønskes. Denne delen kan sees på bildet
på andre siden. På dette punket kan man skrive inn dataprogrammer man ønsker, og har
behov for.

2
05.02.2018

FET PPT

Aktuelle dataprogrammer
Inne på hjelpemiddeldatabasen.no kan man søke opp informasjon om hjelpemidler, og
informasjon om produktene man trenger til søknaden. Under er det listet opp noen av de
største dataprogrammene som er aktuelle for spesifikke lese- og skrivevansker. For å avgjøre
hvilke programmer man bør bestille, anbefales det å høre med skolen hvilken programmer de
bruker og har opplæring i.

Lingdys: Lingdys gir hjelp med bokmål og nynorsk, og inneholder kraftig stavekontroll, tar
høyde for særskriving og sammensatte ord, har flere ordbøker og kan rette feil som skyldes
dialektal skrivemåte. Stemmene Isak og Inger følger med. Fungerer i Word, Writer, Wordpad,
Notepad, Explorer, Outlook, og kan lese tekst og slå opp ord i ordbok fra alle programmer.
HMS-artikkelnummer.161239
Leverandørens artikkelnummer: 3802
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Lingright: Lingright gir kraftig stavekontroll med bl.a. korreksjon av feil som skyldes norsk
skrivemåte eller uttalenær skrivemåte. No-eng/eng-no ordbøker er inkludert. Stemmen
Nuance Serena (britisk-eng) følger med for høytlesing. Fungerer i Word, Writer, Wordpad,
Notepad, Explorer, Outlook, og kan lese tekst og slå opp ord i ordbok fra alle programmer.
HMS-artikkelnummer.Leverandørens artikkelnummer: 2802

Textpilot Pluss 3: Er en komplett programvare for mennesker med lese- og skrivevansker
som inneholder stavekontroll, prediksjon, ordbok og opplesing i ett og samme program.
Programmet gir skrivestøtte på bokmål, nynorsk og engelsk, og opplesing med engelske og
norske talesynteser.
HMS-artikkelnummer. Leverandørens artikkelnummer: TPP03

CD-ORD 9: Lese- og skrivestøtte på bokmål, nynorsk og engelsk til installasjon på PC med
Windows operativsystem og inneholder talesynteser, kontekstbaserte ordforslag, lagring av
lydfil, ordbøker og mulighet for å lage egne fagordlister. I tillegg får du med OCRbehandleren Skanread. Språkpakker på tysk, fransk og/eller spansk kan kjøpes ved siden av.
Til personer med dysleksi eller andre lese- og skrivevansker.
HMS-artikkelnummer. 174033
Leverandørens artikkelnummer: 174033
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