
• Om sommerleskampanjen
• Om oppgavene man har som administrator
• Om å gjøre sommerleskampanjen kjent for flest mulig.
• Biblioteket og sommerleskampanjen er for alle. 

Universell utforming.  
• Om sommerlesfesten

Innhold



• Sommerles.no er en digital lesekampanje for 1.-7. klasse (også de 
som skal begynne i 1. og de som nettopp er ferdig med 7.) som 
varer fra 1. juni til 31. august.

• På sommerles.no kan barna registrere bøkene de leser, samle 
poeng, få premier (på level 10, 20 og 30) og lesetips, lese den 
eksklusive Sommerles-fortellingen (også på lydfil), løse oppgaver 
og følge med på hva vennene sine leser! 

• Kampanjen er nasjonal og drives av bibliotek over hele Norge. 
Sommerles.no er utviklet av Vestfoldbibliotekene, Vestfold 
fylkesbibliotek og Snuti. Bibliotekarer fra Finnmark og Østfold har 
bidratt til årets kampanje.

Hva er sommerles? 



• Dele ut premier 
• Svare på meldinger 
• Godkjenne innhold
• Godkjenne kommentarer
• Godkjenne bøker (sjekke sidetall)
• Registrere bøker for de som kommer i skranken (Men de 

fleste registrerer selv på nett)
• Hjelpe med å registrere seg på Sommerles, enten fordi de 

deltar analogt eller for å komme i gang (Foresatte må 
godkjenne brukeravtalen)

• ALLE OPPGAVENE ER FORKLART MED OPPLÆRINGSFILMER

Hva må man gjøre som administrator på 
Sommerles?



https://www.sommerles.no/

https://www.sommerles.no/


https://altom.sommerles.no/

https://altom.sommerles.no/


https://blog.sommerles.no/



https://promo.sommerles.no/

https://promo.sommerles.no/


Facebookgruppe: Sommerles 2019 
(for bibliotekene)



FÅ ADMIN-TILGANG 



FÅ ADMIN-TILGANG





• Fyll inn admin-nøkkel for Trøndelag





ADMIN-OMRÅDET



Opplæringsfilmer 



• Alle klassetrinn har tilpasset lesenivå, slik at Sommerles skal være 
tilgjengelig for alle lesere. I starten er det lett å komme opp i level
på Sommerles, men det blir gradvis vanskeligere. På denne måten 
får både sterke lesere og de med lesevansker en god opplevelse på 
Sommerles. Poengutdeling (XP), digitale troféer og quiz-oppgaver på 
nettsiden tilpasses hvert klassetrinn.

• De som synes det er vanskelig å lese mye, kan lytte til lydbøker. Man 
kan bli lest for eller lese sammen med noen andre. På boksok.no kan 
man finne gode bøker, helt enkelt.  

• Kampanjen er spisset både i design og innhold til målgruppen. Men 
om noen yngre eller eldre deltakere “sniker seg med” gjør det 
selvfølgelig ingenting. Målet med Sommerles er å spre leseglede! 

Universelt utformet



• Nytt av året: Nasjonal kick-off. (Penger fra Nasjonalbiblioteket til en 
halvtimes livesending 29. mai fra 1030-1100 med Jørn Lier Horst, Mari 
Moen Holsve og Liv Gulbrandsen)

• Kontakte både barnehager og skoler ved hjelp av info.brevene på 
promosiden. 

• Besøke barnehager og skoler (Enten et utendørs stunt for flere samtidig 
eller besøk inne på skolen) 

• Markedsfør i alle kanaler dere bruker – bruke penger på en 
facebookannonse? 

• Spre promovideoen
• Sendt ut pressemelding tett opp til 1. juni og følg opp med en telefon til 

lokale medier. 
• Gjøre noe sammen med skolen den 29. mai klokka 1030?
• Fylkesbiblioteket har planer om felles markedsføring på sosiale medier 

med hjelp fra kommunikasjonsavdelingen i fylkeskommunen.  
• Mer? 

Om å gjøre kampanjen kjent



• For å feire barna og lesegleden
• Fortell om festen i god tid og informer både på sosiale medier, gjennom 

invitasjoner og direkte til sommerleserne du møter i skranken. 
• Noen har fest på dagtid og noen på kveldstid – kveldstid krever mest 

annonsering. Dagtid krever samarbeid med skole eller SFO. 
• I år tilbys forfatterne/kunstnerne Martine Grande, Nina Grøntvedt, Tove 

Karoliussen og Endre Lund Eriksen (Disse skal bli oppdatert på 
sommerles slik at de vet hva de skal være med å feire)

• Gjør gjerne som i fjor. Gjentakelser er fint. 
• Ikke hatt fest før? Lytt til erfarne sommerlesfestere. Gjerne på bibliotek 

av samme størrelse som ditt. 
• I år er det bokår. Må vi ha det lille ekstra? 
• Bærekraftig: Ikke kjøp inn masse nytt utstyr, gjerne styr unna engangs, 
• Samarbeide med noen? F.eks noen man kan låne utstyr til utstilling og 

fest fra? Låne lokalet til? 

Sommerlesfest



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


