
FAMILIE 
LÆSE 
CHALLENGE 

Hele familien læser og løser læseudfordringerne. Hver læseudfordring giver et antal point. I skal  
have 100 point for at være med i lodtrækningen om bøger for hele familien. Indlever blanketten på 
et af Haderslev Bibliotekerne senest d. 7. august. I kan vinde en bogpakke for hele familien! 

Tæl hvor mange  

bøger I har på jeres 

værelser og i stuen 

Læs i sengen inden I 

står op om  

morgenen 

Læs på terassen  

Læs mens det regner 

Læs mens  

solen skinner 

Læs i badetøj 
Læs indkøbslisten 

højt 

Læs en tegneserie 

mens dine fødder er i 

vand 

Læs en bog med en 

gul forside 

Skriv en historie og 

læs den højt for en 

eller to forældre 

Læs højt for et  

kæledyr eller en 

bamse 

Tag på biblioteket  

og 

 lån bøger sammen 

Læs i bilen 

Læs højt for en  

bedsteforældre 

Få en godnathistorie 

læst højt ved  

sengetid 

Læs højt i en hule  

I har bygget 

Spis is mens I læser 

højt 

Læs uafbrudt i  

2 timer på sofaen 

Sæt M foran alle ord 

I siger ved  

aftensmaden 

Hør en lydbog på vej 

hjem fra ferie 

Find 20 ting i jeres 

stue der starter med 

S, H, B eller P 

Alle finder deres 

 yndlingsbog og 

 læser første linje 

højt. 

Læs en opskrift og 

lav mad sammen 

Upload et billede til  

Instagram, hvor I løser 

en læseudfordring. Tag 

@haderslevbibliotekerne 

Sig alfabetet  

sammen 
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Læseudfordringerne har 5 forskellige farver, hver farve svarer til et antal point, som angivet i boksene herover.  

I boksene kan I sætte en streg, hver gang I har gennemført en læseudfordring af den givne farve. Til sidst  

regner I point sammen, udfylder den blå blanket og indleverer den på biblioteket. 

2 point 20 point 5 point 1 point 10 point 

Point i alt 

Familiens efternavn(e) 

Børnenes navne og alder 

Postnr og by 

Emailadresse og tlf.nr.  

Sæt X, hvis vi må offentliggøre jeres efternavne på sociale 

medier og www.haderslevbibliotekerne.dk i forbindelse 

med udtrækning af vindere. 
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