
 

BLI MED PÅ SOMMERENS KULESTE LESEKAMPANJE!  
sommerles.no 

1. juni - 31. august. For deg som går i 1. – 7. klasse 
 

Sommerles.no er en lesekampanje på internett i regi av bibliotekene.  
 

Til foresatte: 

Sommerles.no er en lesekampanje laget for å motivere barn til å lese av egen lyst, og mange oppdager 

lesegleden underveis. I tillegg får barna som leser jevnlig i løpet av sommeren opprettholdt 

leseferdighetene sine gjennom en lang ferie. Vi håper at dere også vil motivere barnet deres til å være 

med på Sommerles, finne bøker sammen og gjerne lese høyt. Sommerles er en flott lesekampanje 

uansett hvor dere skal feriere i sommer. 

 

Mer informasjon til foresatte om sommerles finner du her: https://altom.sommerles.no/for-foresatte/ 

 

For mer lokal og oppdatert informasjon, om Sarpsborg bibliotek og Sommerles, se denne nettsiden: 

http://www.sarpsborg.com/sommerles 

 

Til barna:  

Du registrer deg på sommerles.no og lager en profil – sammen med en voksen hjemme hos deg. Etterpå 

kan du registrere bøker du har lest etter 1.juni, få lesetips og følge med på hva vennene dine leser. Du 

kan også lese en superspennende fortsettelsesfortelling, skrevet av forfatter Mari Moen Holsve. Et nytt 

kapittel vil komme på nettsiden hver uke. Samtidig henger vi opp nytt kodeord i biblioteket. Dette kan du 

bruke på nettsiden. 
 

Du kan velge å lese vanlige bøker, e-bøker, lydbøker, tegneseriebøker, eller du kan bli lest for av noen 

andre - all lesing teller og gir deg poeng. For hver bok du leser og registrerer på sommerles.no får du XP 

(poeng) og går etterhvert opp i level. Selvsagt har vi premier! Du kan få både kule digitale trofeer til 

profilen din på nettsiden, og små premier som du henter på biblioteket.  
 

Den skolen som utmerker seg med mange og aktive deltakere i årets sommerles kan vinne en 

bokpremie verdt kr. 10.000,- til skolebiblioteket sitt. Husk å si fra om hvilken skole du går på når du 

henter premiene dine på biblioteket! 

 

God sommer med Sommerles.no! 

Hilsen Sarpsborg bibliotek: Sarpsborg hovedbibliotek, Skjeberg bibliotek og Tune bibliotek 

GOD SOMMER MED sommerles.no! 

https://altom.sommerles.no/for-foresatte/
https://altom.sommerles.no/for-foresatte/
http://www.sarpsborg.com/sommerles
http://www.sarpsborg.com/sommerles

