
Dette kan elevane lesa
og registrera:

Les kva du vil! Alle sider lese frå og med måndag
16. september - 15. desember kan skrivast opp. 
Viss du er midt i ei bok, kan du berre skriva 
sidene lese frå 16. september.
• Bøker/e-bøker på alle språk – faktum, romanar, 

vitsebøker…
• Leksar: Skjønnlitterære leseleksar i norsk, 

engelsk og andre språk (eventyr, historier)
• Teikneseriar og -bøker
• Aftenposten Junior
• Høgtlesing og lydbøker

Dette skal IKKJE registrerast:

• Leksar i faktafag (naturfag, historie, religion 
osb.)

• Vekeblad og andre avisar
• Enkeltartiklar lest på internett

Foreldrehjelp

Tips til korleis foreldre kan bidra:
• Hjelp barna å registrera bøker viss det trengst
• Ta gjerne med barna på biblioteket – sikre 

nok lesestoff!
• Følgje opp lesing heime

Viktig! Juksing er skikkeleg dårleg gjort! Mange 
tusen barn les alt dei klarar under 
lesekonkurransen, og då er det veldig viktig at 
ingen juksar. Vi ber foreldre om å følgja opp sine 
eigne barn, og slik hjelpa lærarane med å passa 
på at alt går riktig for seg.

Korleis melda seg på?

• På norlijunior.no opprettar du ein
elevprofil. Her vert registrert alt du les.

• Læraren gir deg ein kode. Denne må du 
bruka for å verta med i klassa di.

• Viss du har vore på norlijunior før, kan du 
godt bruka same profil.

Mål og konkurranse er gøy!

• Klassa kan setja eigne mål og konkurrera mot 
seg sjølv:

• Setja og følgja opp ukemål
• Lesa seg frå nivå til nivå og vinna 

klassediplom
• På lesekonkurransen kan ein òg konkurrera

mot andre:
• mot andre klasser på skulen
• mot andre elevar i klassen
• om å verta best i fylka, på trinnet eller 

i landet totalt! 
• På norlijunior.no kan du alltid sjå korleis klassa 

ligg an!

Kva er lesekonkurransen?

Målet med Norli Junior Lesekonkurranse er å gje
elevane ein eksplosiv rakettfart på lesingen. I 
fjor deltok 39.000 barn frå 2.100 klasser. Dei las 
90 millionar sider.
Lesekonkurransen er omtrent som eit dataspel, 
med «levels» og troféer. Han vert arrangert av 
Norli bokhandel i samarbeid med forlaga 
Aschehoug, Gyldendal, Cappelen Damm, Fontini, 
Capitana, Pitch og Kagge.

Bonus:

Viss du les bøker med minst 27 linjer per side og 
utan bilete/teikningar, får du bonus. Si frå til 
læraren! Amuletten og andre teikneseriebøker 
vert registrert som teikneserie. Dei tel litt mindre 
fordi det er lite tekst.

Informasjon til foreldre og elevar



Vekas forfattar
13 forfattarar er med på Norli Junior 
lesekonkurranse. Kvar veke 
presenterer vi «Vekas forfattar» som 
elevane kan verta betre kjent med. 

Forfattarane bloggar, lagar kvissar –
og kanskje kjem dei til skulen eller 
byen deira?

Tips til ei god bok?
Barn har allereie lese og vurdert 
nesten 1 million bøker på norlijunior.no
Sjekk Boktipseren – få gode boktips frå 
lesarar på same alder og med same 
boksmak!

På Barnas dag i februar 2020 feirar vi 
leseinnsatsen til barna med bollar, medaljar og 
pokalutdelingar over heile landet!

Kvar månad er det 
teiknekonkurranse på norlijunior.no 
– med tema frå ei av bøkene i 
lesekonkurransen!

Barnas dag

Glad i å teikna?

Informasjon til foreldre og elevar


