
 

 

Informasjon til Osloskolen om 

Sommerles 
 

Sommeren 2018 inviterer Deichman alle barn i 1.-7. klasse med på lesekampanjen 

Sommerles. Startskuddet går fredag 1. juni! 

 

Hva er Sommerles? 

 Sommerles er en nasjonal, digital lesekampanje for alle elever i 1.-7. klasse.  

 Sommerles varer fra 1. juni – 31. august.  

 Barna deltar ved å opprette en profil sammen med foresatte på sommerles.no. 

Barn uten nettilgang kan få lesepass på sitt lokale Deichman-bibliotek. 

 På nettsiden Sommerles.no registerer barna alle bøkene de leser i kampanjeperioden og 

samler poeng for innsatsen. Her kan de også lese en spesialskrevet fortelling av forfatter 

Mari Moen Holsve, spille nettspill og løse quiz til fortellingen. Det er også mulig å følge med 

på hva venner leser, om de har gitt hverandre tilgang til det.  

 Lesetips og bøker kan barna finne på Deichman.  På biblioteket kan de også hente små 

premier som belønning for all lesingen.  

 Sommerles er for alle, fra de som ikke leser selv til superleserne. Det å lytte til en lydbok 

eller til noen som leser høyt, teller også. Lesing på alle språk teller like mye.  

 Sommerles startet i Vestfold I 2012. Fra og med 2018 deltar alle fylker. Kampanjen driftes av 

folkebibliotekene, som i Oslo er Deichman.  

 Sommerles ersatter Deichmans tidligere kampanje, Sommerbok.   

 

Hvorfor Sommerles? 

 Sommerles skal først og fremst være gøy, og bidra til at flest mulig barn leser mest mulig i 

løpet av en lang sommerferie.  



 Kampanjen har vist seg å være motiverende for barnas lesing, også for de som vanligvis ikke 

leser så mye på fritiden. 

 Sommerles bidrar til å vedlikeholde og styrke leseserdighetene blant barna som deltar. Det 

viser erfaringer fra andre fylker som har vært med tidligere. 

 

Hva kan Osloskolen bidra med? 

Vi ønsker at flest mulig barn skal få mulighet til å delta på Sommerles. Lærere og 

skolebibliotekarer kan gi oss uvurderlig drahjelp ved å: 

 snakke med elevene om Sommerles i ukene fram mot sommerferien, vise sommerles-

filmen og oppmuntre barna til å delta.  

 ta godt imot ansatte fra Deichman, hvis de ber om å få komme innom og presentere 

Sommerles i klassene.  

 henge opp Sommerles-plakaten i klasserommet og på skolebiblioteket.  

 f.eks. sende skoleSMS til hjemmene med informasjon om Sommerles  

Teksten kan være:  

Hei! Alle elever I 1.-7. klasse er invitert til å dela på den nasjonale lesekampanjen 

Sommerles. Deichman står bak kampanjen i Oslo. Se sommerles.no.  

 

Sommerles-filmen og plakat finnes i denne mappen: 

https://www.dropbox.com/sh/jeskr2j4efheq66/AAANTvMi4IOLQUGUMC48uQZTa?dl=0 

 
Vi takker for hjelpen og ønsker alle 
God lesesommer!  
 
Med vennlig hilsen 

Sommerles-bibliotekene i Oslo 

                                   

www.deichman.no 
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