
 
 

BLI MED PÅ SOMMERLES.NO 2020! 
 

Til alle kontaktlærere/norsklærere i 1. - 7. klasse og skolebibliotekarer, 

kulturkontakter og SFO-ledere i Sarpsborg kommune. 

 

Mange av dere kjenner nå godt den nasjonale, digitale lesekampanjen 

Sommerles i regi av bibliotekene. Målet er at flest mulig barn i 1.-7. 

klasse skal lese mest mulig i løpet av sommerferien! Sarpsborg 

bibliotek er med for 6. gang! Sommerles bruker elementer fra digitale 

spill for å motivere til lesing, fordi vi vet hvor viktig lesekompetanse er. 

Forskning viser at barn som ikke leser i løpet av sommeren mister inntil 

tre måneders lesekompetanse, mens barn som deltar på 

lesekonkurranser taper minimalt. Kampanjen starter 1. juni hvert år, og 

avsluttes den 31. august.  

Sommerles.no sin suksess ville ikke vært mulig uten god drahjelp fra 

dere lærere. Ved å reklamere for Sommerles.no på skolen før 

sommerferien gir dere barna en god start, og de kan komme godt i 

gang med kampanjen før sommerferien tar fart for alvor. Våre undersøkelser har vist at det 

også er gjennom dere at vi når flest barn. Vi håper derfor at dere vil hjelpe oss med å spre 

budskapet om kampanjen til elevene – resten tar biblioteket seg av.  

 

Det vi ønsker hjelp med er: 

 Dele ut et infoskriv som elevene kan ta med seg hjem til foreldre eller foresatte.  

 Nytt i år: Dere finner informasjonsbrev om Sommerles på 11 ulike språk på nettstedet 

https://altom.sommerles.no/infobrev-pa-andre-sprak/ 

 Snakke med elevene om Sommerles og oppmuntre dem til å delta. Minn dem på å 

registrere seg med en gang. Det er selvsagt fullt mulig å bli med også etter hvert.  

Fordi Sommerles.no er en digital lesekampanje trenger vi foreldrenes tillatelse til at 

barna skal kunne delta. Det er derfor viktig at selve registreringen skjer hjemme, og 

ikke i fellesskap på skolen. 

 Nytt i år: Vi har vår egen nettside for lokal informasjon om biblioteket og sommerles. På 

bakgrunn av at vi lever i en korona-tid. Her er oppdatert og praktisk informasjon om alt 

fra å låne bøker i år, hente premier og om festen vi planlegger for deltakerne: 

https://www.sarpsborg.com/sommerles 
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Spesielt for Sarpsborg:  
Vi gir en bokpremie til en verdi av kr. 10.000,-  til skolebiblioteket ved den skolen som utmerker seg med 

mange deltakere og høy aktivitet.  

Vi krysser av for hvilken skole de går på og hvilken premie de henter, når barna henter de premiene de 

gjør seg fortjent til på sommerles.no. Disse opplysningene og antallet elever ved hver skole danner 

grunnlag for kåringen av årets «Sommerles-skole 2020 i Sarpsborg». Det blir overrekkelse av premien 

på den aktuelle skolen ved barnebibliotekarene i Sarpsborg. Dette gjør vi for å påskjønne skolenes 

innsats med å spre informasjon og motivere barna til å delta, og for å styrke skolebibliotekene i 

Sarpsborg.  
 

I fjor deltok 34% av barna i aktuell alder. Det tilsvarer 1.574 deltakere, mot 983 året før. 44,5% av 

deltakerne var gutter. Antall leste sider i fjor kom opp i hele 1.820.855 sider. 

Klarer barna i Sarpsborg å overgå disse rekordene i år?  

 

 Blir flere kjent med Sommerles blir det også flere deltakere, og flere som opplever leseglede! Gode 

lesere gjør det også bedre i andre fag på skolen. 
 

Vi planlegger fest for deltakerne: lørdag 22. august 2020 under Sarpsborgmarken.  

 

Hva er Sommerles.no? 

 En sommerlesekampanje som varer fra 1. juni til 31. august, og som driftes av bibliotekene.  

- Alle elever i 1. til 7. klasse kan delta (inkl. de som skal begynne i 1. klasse til 

høsten og de som går ut 7. klasse ved kampanjestart). 

 - På nettsiden Sommerles.no samler barna XP/poeng for hver leste side, svarer 

på oppgaver, ser hva venner leser og tjener opp digitale trofeer. Underveis gjør de 

seg fortjent til små, kule premier som de henter på biblioteket. De kan også følge 

en spesialskrevet Sommerlesfortelling, skrevet av Mari Moen Holsve.  

- Sommerles.no er for alle, både superlesere, gode lesere, middels gode lesere og 

også de som trenger litt hjelp, eller de som er i ferd med å lære seg å lese! (Da kan 

man bli lest for eller høre på lydbøker.) 

Mer info om Sommerles og hvordan dere kan markedsføre kampanjen blant deres 

elever, finner dere her: https://altom.sommerles.no 

Hvis du lurer på noe mer om Sommerles og gjennomføringen av kampanjen her i 

Sarpsborg så ta kontakt med oss. 
 

Mvh Sarpsborg bibliotek: Hovedbibliotek, Skjeberg bibliotek og Tune bibliotek  
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