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Lettlest fra Lydbokforlaget –
Trykt bok og lydbok
Bøkene egner seg for dyslektikere, fremmedspråklige, afati-
kere, psykisk utviklinghemmede og andre med språk-
problemer. Disse tre utgivelsene fra Lydbokforlaget dekker
et stort behov for lettleste bøker om voksne og for voksne.
Dette er trykte bøker med lydbøker. Lydbok på CD

ligger inne i de trykte bøkene. Bøkene har novelleform med
få personer og få scener, og språket er enkelt med korte set-
ninger og kjente ord. Den tekniske utformingen er tilrette-
lagt med godt lesbare fonter, korte linjer og god linje-
avstand. Lydbøkene er innlest i moderat hastighet med ca
120 ord/min.
Utgivelsene er støttet av Norsk kulturfond. Se også:

www.lydbokforlaget.no/lettlest

En historisk roman
Gunnar Staalesen: Duen fra Bergen
Hans Hoseløs var forelsket i vakre Dyveke. Hun hadde
mange beundrere. Kong Christian 2. ble presentert for den
15-årige Dyveke. To år senere var hun kongens elskerinne.
Denne historiske kortromanen gir et innblikk i middel-
alderens sosiale liv i Bergen, og hendelsen gir en lyst til å
lese mer om kongen og Dyveke.

Legende eller sannhet?
Anne B. Ragde:Mysteriet i Nürnberg
Året var 1828. En gutt på 16 år vaklet av gårde på gaten i
Nürnberg. Gutten kunne knapt gå, og han kunne bare si
noen få ord.
Senere, da han hadde lært å snakke, fortalte han at han i

hele sitt liv hadde levd helt alene på et knøttlite rom. Han
visste ikke hvem han hadde bodd hos. Han visste heller
ikke hvem som var foreldrene hans.
Folk i Nürnberg tok seg av gutten. Men noen var redd for å

bli avslørt og straffet, og de forsøkte å rydde gutten av veien.

Om å være annerledes
Stein Erik Lunde: Faren min
Faren hans har vært død i 10 år, men han husker godt hva
han og faren gjorde sammen. Han har egen leilighet, og han
besøker moren regelmessig. Men han kan ikke å godta at
moren får en kjæreste som tar farens plass. Hovedpersonen
har likehetstrekk med Mattis i Fuglane av Vesaas.

Samtidsroman
Arne Garvang: Ingen kjenner dagen før solen går ned
Kari er arbeidsledig arkitekt. Hun prøver alt for å skaffe seg
jobb. Da hun får et tilbud fra Audun om å svindle banken
for kr 500 000, slår hun til. Men alt går ikke etter planen.
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Norsk Forbund for
Utviklingshemmede – Landsmøte

Valg
Norsk Forbund for Utviklingshemmede avholdt landsmøte i
Alta fra 16. til 19. oktober. Forbundet valgte ny forbunds-
leder. Helene Holand ble valgt med overveldende flertall.
Hun har sittet i landsstyret i forrige periode og har tillitsverv i
NFU Buskerud fylkeslag.
Nå ser hun fram til å kjempe for og med personer med ut-

viklingshemming sin rett til å være inkludert i samfunnet.
– Jeg føler meg beæret. Det er en stor oppgave jeg skal ta

fatt på. Jeg ser fram til å samarbeide med dere alle, sa Holand
til landsmøte da hun overtok landsmøteklubba fra den tidlig-
ere lederen.
I landsstyret fikk Holand med seg Bjørn-Erik Øisjøfoss.

Han har utviklingshemming og kom inn som tredje vara-

mann. På landsmøtet var det 13 personer med utviklings-
hemming av de 107 delegatene. Dette er en klar forbedring i
forhold til forrige landsmøte for tre år siden. Landsmøtet var
også bedre tilrettelagt for at personer med funksjonshemm-
inger kan ha en reell innflytelse på det som skjer.

Uttalelser
NFU støtter hovedgrepene foretatt av Kvalitetsutvalget, men
med eget forslag til opprettholdelse av rett til ekstra ressurser.
NFU vil bytte den juridiske retten til spesialundervisning med
en rett til individuelt tilpasset tilleggsressurs. Slik ønsker
NFU at elever med utviklingshemming kan få sin rett til
inkludert skolegang ivaretatt.


