
Konkurransen starter 12. september.  
På norlijunior.no kan elevene lage en elev-
profil. Her skriver man opp alt man leser.

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.

Målet med Norli Junior Lesekonkurranse 
er å gi elevene en eksplosiv rakettfart på 
lesingen! Tidligere har 50 000 barn fra 
nesten 3000 klasser deltatt i konkurransen 
De leste 100 millioner sider til sammen.

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

Glad i å tegne? 
Hver måned er det tegnekonkurranse på 

norlijunior.no – med tema fra en av  
bøkene i lesekonkurransen!

Informasjon til 
foreldre og elever 

For 1.-7. klasse
LESEKONKURRANSE!

LESE-
KONKURRANSE

12. september
– 9. desember

Hvordan melde seg på?
•

•

•

Hva er lese-
konkurransen?

Mål og konkurranse er 
gøy!

Klassen leser seg fra nivå til nivå, og vinner 
diplomer. 

Alle klasser som leser 800 sider per elev får 
medaljer.

Alle klasser som leser 3000 sider per elev får 
klassepokal.

Norgesligaen: Klassen som leser mest i Norge, 
vinner en stor Norgespokal.

Klassetrinnsligaen: Klassen som leser mest på 
hvert klassetrinn i Norge, vinner 2000,- kroner. 
Hvis flere klasser leser like mye, får alle premie.

Fylkesligaen: Klassen som leser mest i hvert 
fylke, vinner fylkespokal.

Språkligaen: Klassen som leser bøker på flest 
forskjellige språk, vinner pokal.

Superligaen: Barn som leser bøker med mye 
tekst får bonus. Lærere gir bonus på 20 % 
ekstra sider når elevene leser bøker med minst 
27 linjer per side. Klassen som leser flest sider 
med bonusbøker vinner pokal. Lærer velger 
om klassen skal delta i superligaen.

Skoleligaen: Skolene kan selv arrangere egen 
konkurranse internt på skolen, og finne på 
egne premier.

Kommuneligaen: Kommuner som ønsker å 
holde egen konkurranse internt i kommunen, 
kan få egen resultatliste. Kontakt norlijunior@
norli.no for å få opprettet kommuneliste.
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•

•

•

•
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•

•

•



Informasjon til 
foreldre og elever 

KONKURRANSEPERIODE: 
12. september — 9. desember 2022

Lykke til i årets 
lesekonkurranse 
- dette blir gøy!

Premiene deles  
ut i februar 2023.

Dette kan elevene lese
og registrere:
Les hva du vil, bøker lest i perioden 12.
september – 9. desember kan skrives opp.

Vi oppfordrer barna til å lese bøker på 
sitt nivå. Elever på 7. trinn bør f.eks ikke 
lese bøker beregnet på 3-åringer for å få 
mange sider.

Bøker/e-bøker på alle språk – romaner, 
faktabøker og tegneseriebøker.

Lydbøker og høytlesning (registreres 
som minutter lest).

Lesing i skolebøker skal ikke registreres. 
Leselekser fra skolebøker som naturfag, 
geografi og lignende skal ikke registres. 
Hvis f.eks. en novelle er trykket i en 
skolebok, kan den registreres.

•

•

•

•

Foreldre må hjelpe til
Hjelp barna å registrere bøker hvis det 
trengs.

Viktig! Mange tusen barn legger ned en 
enorm innsats under lesekonkurransen. 
Derfor er det viktig at konkurransen er 
rettferdig, og at ingen jukser. Vi ber om at 
både foreldre og lærere understreker for 
barna hvor viktig det er å ikke jukse. Juks er 
å skrive opp bøker man ikke har lest, og å 
registrere for mange sider.

Ukens forfatter
Hver uke vil en aktuell barnebokforfatter 
dukke opp på Norli Junior, fortelle om 
bøkene sine, arrangere konkurranser og 
motivere til lesing. Blant forfatterne finner 
du fotballspillerne Ada og Andrine 
Hegerberg, hiphopdanser Mona Berntsen 
og Ragnarok-forfatter Odin Helgheim. 
Forfatterne vil hjelpe barna å finne sin indre 
lesehest.

Les mer om årets forfattere på de neste 
sidene.



Informasjon til 
foreldre og elever 

KONKURRANSEPERIODE: 12. september – 9. desember 2022

Årets forfattere
Uke 37: Nicolai Houm – Helt super
Du trenger ikke å være superhelt for å være helt super! Den 11 
år gamle gameren Hedvig får livet snudd på hodet idet hun 
brått må overta rollen som byens store superhelt. Men Hedvig 
er ingen superhelt, og problemene står i kø. Helt super passer 
for 1.–5. klasse.

Uke 38: Tegneserier med Odin og Sara 
Odin Helgheim har skrevet en ny bok i Ragnarok-universet, og 
den heter Tordenguden. I boka Mia Myhr og barna som 
forsvant har Sara Hjardar laget et grøssende fantasy-univers. 
Bøkene passer for 4.–7. klasse.

Uke 40: Dag Otto Lauritzen  
og Frode Eie Larsen – Mot og mysterier
Mot og mysterier er en spenningsserie for barn og ungdom.  
Hver bok har et frittstående mysterium, og hver bok er knyttet 
opp mot et naturfenomen. Alle bøkene inneholder råd og 
historier om mot, motivasjon og viljestyrke knyttet opp mot 
bokas tematikk. Passer for 4.–7. klasse.

Uke 41: Robert Stoltenberg og Harald M. Stoltenberg – 
Turbotvillingene og den store kanonballkampen
Turbotvillingene og den store kanonballkampen er en hysterisk 
morsom og hjertevarm historie om å være en god bror, en god 
venn og et godt menneske. Dette er første bok i en rikt illustrert 
serie om Turbotvillingene og som passer for 1.–5. klasse.

Uke 42: Alexander H. Sandtorv –  
VitenGALskap 1: Elleville eksperimenter
Humor og vitenskap i skjønn forening. Den nye serien 
VitenGALskap er levende og crazy formidling av vitenskap og alt 
det rare som driver verden fremover. Serien passer for 1.–7. 
klasse.

Uke 39: Ada og Andrine Hegerberg – 2+2=5
Ada og Andrine har begynt å spille fotball på Sunndals 
guttelag. Dette er en bok om hvor vanskelig det kan være å 
skille seg ut, og om hvordan det å ha søsken både kan være 
noe av det beste og verste som finnes. 2+2=5 er andre bok om 
fotballsøstrene og passer for 1.–5. klasse.



Informasjon til 
foreldre og elever 

KONKURRANSEPERIODE: 12. september – 9. desember 2022

Årets forfattere
Uke 43: Mona Berntsen – Mona og dansedrømmen
Mona elsker å danse. Ikke bare sånn litt, hun virkelig elsker det. 
Men de andre jentene på skolen er teite mot Monas bestevenn, 
Benji. Når dansejentene plutselig trenger Monas hjelp så vet ikke 
Mona hva hun skal gjøre. Flow er en ny illustrert serie om det å 
tørre å følge drømmene sine. Passer for danse- og leseløver i 1.–5. 
klasse. 

Uke 44: Tegneserier med Victor og Cha 
Victor Nordahls bok Revefarmen er en spennende og varm 
tegneserieroman fra en revs perspektiv. I bokserien Dragens 
øye har Cha Sandmæl laget et fantastisk univers fullt av magi. 
Bøkene passer for 3.–7. klasse.

Uke 46: Toralf Fagertun – Familien Gnork
Familien Gnork er en sprø og munter fortelling om vennskap, 
fiendskap, edderkoppjakt, flygende krokodiller og 
hjemmelaget medisin med utrolige bivirkninger. Og fotball, 
selvfølgelig. Denne rikt illustrerte boken er perfekt for 4.–7. 
klasse.

Uke 47: Ida Tufte Michelsen – Alma Freng og strålemerkene 
Den magiske fortellingen om Alma Freng fortsetter i en ny bok. 
Serien handler om heltemot, hemmeligheter og utrolige krefter. 
Perfekt for alle som elsker Harry Potter og Ingenlund. Perfekt 
som høytlesningsbok for 1.klasse og oppover, eller som lese-
selv-bok for 4.–7. klasse.

Uke 48: Bjørn Sortland – Mission 5: Los Angeles
Jon jobber som agent Johnny 777 for den hemmelige 
organisasjonen EHO. Sammen med Ninja-Prinsessa har han vært 
på ville oppdrag over hele verden. Nå skal de til Los Angeles – til 
Hollywood! Denne humoristiske actionserien er perfekt for 1.–5. 
klasse

Uke 45: Marius Molaug – Verdens verste kjæledyr
Masse humor, gøyale illustrasjoner og en hverdag som sjelden 
går helt på skinner, gjør Verdens  verste-bøkene til en 
underholdende, lettlest og hysterisk morsom leseropplevelse 
for både barn og voksne. Perfekt for lesere i 1.–7. klasse.




