
SOMMERLES 2018 I SARPSBORG 

Hvorfor Sommerles: 

 

Hensikt på individnivå:  

Å få barn til å lese og lytte til bøker i sommerferien. Viktig for leseferdigheter, 

hjerneaktivitet og for å få oppdage gleden ved å lese.  

Hensikt for biblioteket:  

Fremme bruk av biblioteket i sommerferien ; etablere og bygge forhold til 

barn/foreldre som bibliotekbrukere over lang tid  

 

Hensikt på samfunnsnivå:  

Enhetsskolen i Norge. Sommerferiene med foreldreinnsats bygger forskjeller. 

Tiltak for å utjevne dette. 

 

Morsomme tall på landsbasis 

 Sommerles har i år hatt deltakere fra over 370 kommuner i hele Norge. 

 106 266 barn har til sammen lest over 1 106 908 bøker! 

 616 232 av disse bøkene syntes barna var spennende, 111 335 var skumle, 54 394 var 

romantiske og 103 753 var rett og slett kjedelige. 

 Den suverent mest leste boka i sommer er "Gutta i trehuset med 13 etasjer" som har blitt 

lest av 6 746 barn. 

 Bibliotekarene i Sommerles-bibliotekene har delt ut over 96 946 premier! 

 

Lokale tall: 

I år meldte 983 barn i Sarpsborg seg på Sommerles, mot 895 i fjor 

Det er 21, 6 % av barna i den aktuelle alderen– mot ca. 20% i fjor. 

Elevgrunnlaget hos oss er 4.545 elever 

41,6 % av deltagerne er gutter, mot 42,6 % i fjor. 

774 deltagere registrerte minst én bok som de leste i sommer. 

I fjor var det 682 barn som var tilsvarende aktive. 



 

I år har barna i Sarpsborg samlet meldt inn at de har lest 9.586 bøker mot 

10.434 i fjor 

Tilsvarende kom antall leste sider i år opp i over en million, 1.044.482 – og det 

er ny rekord! 

I fjor var nemlig tallet 906.319 leste sider. 

Hvis vi deler de sidene på antallet aktive deltagere blir det 1.362 sider på hver. 

Slik fordeler deltagerne seg på klassetrinnene.  

Alle melder seg inn med det klassetrinnet de skal opp i. /-trinn er både for de 

som skal begynne i 7. klasse og de som går ut av 7. klasse.  

o 1. trinn: 46 elever  

o 2. trinn: 122 elever 

o 3. trinn: 153 elever  

o 4. trinn: 191 elever 

o 5. trinn: 192 elever 

o 6. trinn: 145 elever 

o 7. trinn: 134 elever 

 

Aktivitet målt i antall hentede premier: 

481 barn hentet sin første premie – som var et silikonarmbånd med 

Sommerles-logo 

311 barn hentet også sin 2. premie – fritt valg 

og endelig var det 94 barn som også hentet sin 3. og siste premie. 

Til sammen ble det altså hentet 886 premier i år. Mot 714 i fjor. 

 
 

 

 
 



Andre måter å presentere barnas aktivitet på: 

 23 elever har lest mer enn 50 bøker hver 

 Flest antall bøker på ett barn: 112 (en elev på 4. trinn) 

 Flest antall sider på ett barn: 13542 

 Totalt 4 barn leste over 10.000 sider 

 Flere enn 150 barn har lest mer enn 2.000 sider 

 339 elever har lest mer enn 1000 sider hver 

 Høyeste oppnådde level var på 47,95 

 Flest antall leste sider den siste uka: 1451 (registrert oppsamlet aktivitet) 

o Totalt 4 barn leste over 1000 sider den siste uka 

 

Av markedsføring lokalt vil vi særlig nevne:  

2 små videoer med jenter som har deltatt før.  De er laget av kommunens 

informasjonsavdeling. 

De forteller om hvordan det har vært for dem å delta og oppfordrer andre til å 

bli med i år. 

Videoene ble delt på sosiale medier. 

Vi hadde to typer arrangement knyttet til Sommerles i år::  

Oppstart ble markert med kick off-besøk av barnebibliotekarene på 2 skoler 

med presseoppslag. 

 

Fest for Sommerlesbarn lørdag  18. august på torget/storbyen. I hovedregelen 

inngår denne festen i Sarpsborgmarken. Dette for å løfte Sommerles/-barna og 

leseaktiviteten ut av biblioteket. 

Vi har samarbeidspartnere og sponsorer utenfor biblioteket. Til praktisk hjelp 

under arrangement og til markedsføring. Også til sponsing av premier og 

oppmerksomhet. Dette samarbeidet er gjensidig utviklende og bevisstgjørende. 

Disse er ISarpsborg, Storbyen, Kinoen og Inspiria. 

 

 



Sommerles er ingen konkurranse , men: 

Bokgave verdt kr. 5.000,- til skolebiblioteket ved den skolen som har hatt flest 

aktive deltagere. Dette tiltaket er spesielt hos oss i Sarpsborg. Måles på 

bakgrunn av hentede premier. Ses i forhold til skolens elevtall og oppegående 

skolebibliotek – som kan sørge for at elevene får glede av gaven. 

Vi ønsker med denne prisen å rette søkelyset mot skolebiblioteket – som et 

viktig verktøy i lesefremmende arbeid i skolen og ikke minst direkte for barna i 

Sarpsborg. 

 

Vi håper også at det vil motivere hver skole til aktivt å promotere Sommerles 

på sin skole og legge til rette for at så mange barn som mulig kjenner tilbudet 

og vet hvordan de kan melde seg på og bruke det. 

Prisen ble delt ut første gang i fjor. Da vant Sandesundsveien skole.  

I år er det Grålum skole som er den verdige vinner. 

Elevene ved flere skoler hadde hentet nokså likt antall premier, men sett i 

forhold til antall elever totalt ved hver skole – hadde Grålum-elevene gjort 

størst innsats i år. 

De hadde hentet 107 premier til sammen. 

Gratulerer! 

VI GLEDER OSS TIL NESTE ÅR! 
Velkommen tilbake til Sommerles 2019! 

 


