Informasjon til
foreldre og elever

LESEKONKURRANSE!

Hva er lesekonkurransen?

Mål og konkurranse
er gøy!

Målet med Norli Junior Lesekonkurranse
er å gi elevene en eksplosiv rakettfart på
lesingen! I fjor deltok 52 000 barn fra over
3000 klasser. De leste 138 millioner sider.

•

Klassen kan sette egne mål - ukesmål
og lese seg fra nivå til nivå og vinne
klassediplomer.

•

I lesekonkurransen kan man også
konkurrere mot andre klasser på skolen
eller i fylket.

•

Hvordan melde seg på?

Alle klasser som leser over 800 sider per
elev vinner medaljer, alle klasser som leser
8.000 sider per elev vinner pokal

•

•

På norlijunior.no kan du lage en elevprofil.
Konkurransen starter 14. september. Her
skriver du opp alt du leser.

Beste klasse på hvert trinn i Norge vinner
4.000 kroner.

•

Beste klasse i hvert fylke vinner pokal

•

Læreren gir deg en kode. Denne må du
bruke for å bli med i klassen din.

•

Hvis du har vært på norlijunior før, kan du
godt bruke samme profil.

Lesekonkurransen er nesten som et
dataspill, med «levels» og troféer. Den
arrangeres av Norli bokhandel i samarbeid
med flere forlag.

Premiene deles ut i februar 2021.

Glad i å tegne?
Hver måned er det tegnekonkurranse på norlijunior.no
– med tema fra en av bøkene i lesekonkurransen!
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Dette kan elevene lese
og registrere:
Les hva du vil, bøker lest fra og med 14.
september – 11. desember kan skrives opp.
•

Bøker/e-bøker på alle språk – faktabøker,
romaner, vitsebøker…

•

Lekser: skjønnlitterære leselekser og
faktatekster i norsk, engelsk og andre
språk (eventyr, historier) (ikke sider i
lærebøker i matte, naturfag, krl osv.)

•

Tegneserier- og bøker

•

Aftenposten Junior og tegneserier

•

Høytlesning og lydbøker

Foreldre må hjelpe til
Hjelp barna
å registrere bøker hvis
.netsylesel i gninkø visolpske ne ig å re telåm red nnirt .7-.3 åp ressalk rof esnarruknokesel la
det trengs.
Viktig! Juksing er skikkelig dårlig gjort!
Mange tusen barn leser alt de klarer under
lesekonkurransen, og da er det veldig viktig at
ingen jukser.

Masse lykke til i årets
lesekonkurranse - dette
blir gøy!

Bonus
Hvis du leser bøker med minst 27 linjer
per side og uten bilder/tegninger, får du
bonus. Si fra til læreren! Amuletten og andre
tegneseriebøker registreres som tegneserie.
De teller litt mindre fordi det er lite tekst.
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