
Fra 1. juni til 31. august kan du som går i 1. til 7. klasse delta på Sommerles.no
 

Sommerles gjør lesing enda morsommere! Du lager en profil på Sommerles.no,
registrerer bøker, får lesetips, løser oppgaver og følger med på hva vennene dine

leser. Her kan du også lese en superspennende fortelling, skrevet av forfatter
Mari Moen Holsve. Har du ikke tilgang til nett, kan du delta med et lesekort som

du kan få på Bamble bibliotek og litteraturhus.
 

Sommerles er for alle. For hver bok du legger inn, får du XP (poeng) og går opp i
level. Du kan lese vanlige bøker, e-bøker, lydbøker, tegneseriebøker, eller du kan
bli lest for - all lesing teller. Og selvsagt har vi premier! Når du registrerer bøker
du har lest, får du digitale trofeer til profilen din på nettsiden, og du kan hente

premier på biblioteket i løpet av sommeren. 
 

Vi vet ikke helt hvilken type lesefest vi får til i år, det er stadig usikkerhet grunnet
Covid 19- situasjonen. Følg med på bibliotekets facebook og instagram, der vil

det komme mer informasjon. 
 

“SOMMERLES” – ÅRETS DILLE FOR SKOLEBARN!
Bloggeren «Pappahjerte» 

BLI MED PÅ SOMMERENS KULESTE LESEKAMPANJE! 



Bamble bibliotek og litteraturhus har følgende åpningstider: 
 

3.mai til19. juni:
Tirsdag, onsdag og torsdag: 10.00 – 19.00

Fredag: 10.00 – 16.00
Lørdag: 10.00 – 14.00

Søndag og mandag: stengt
 

20. juni til 15.august:
Tirsdag: 10.00 – 17.00

Onsdag, torsdag, fredag: 10.00 - 16.00
Lørdag, søndag og mandag: stengt

 

Til foreldre/foresatte
Sommerles.no er en nettbasert lesekampanje og er laget for
å motivere barn til å lese av egen lyst. Det skal være gøy å
være med! Barn som leser jevnlig i løpet av sommeren,
styrker leseferdighetene sine gjennom en lang ferie. Vi håper
at dere vil hjelpe oss med å motivere barna til å være med på
Sommerles.no, det er en fin aktivitet uansett hvor dere skal
feriere i sommer. 
Ta turen innom altom.sommerles.no for mer info  - eller
besøk/kontakt Bamble bibliotek og litteraturhus.

Bamble bibliotek og litteraturhus 
Telefon: 35 96 56 50

E-post: skranke@bamble.folkebibl.no
Hjemmeside: www.bamble.kommune.no/kultur/bamble-bibliotek/

Følg oss på Facebook og Instagram 

 
GOD SOMMER MED SOMMERLES.NO!
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GOD SOMMER MED SOMMERLES.NO!


