
Hvad er Klassefighten? 
Klassefighten er en læsekonkurrence for alle kommende 1.-6. klasser i Varde Kommune. 
Klasserne kæmper om at læse flest bogsider pr. elev i løbet af skolernes sommerferie. 
Konkurrencen skal motivere børnene til at vedligeholde læsningen henover sommerferien.

Hvad sker der i sommerferien?
Klassefighten starter torsdag den 11. juni. I sommerferien skal børnene melde ind til biblioteket, 
hvor meget de har læst. Biblioteket laver løbende statistik over de 10 førende klasser, og highsco-
ren kan ses på Varde Bibliotek, på Vardebib.dk og på Facebook. Sidste frist for aflevering af antal 
læste sider er søndag den 30. august. Vinderen afsløres tirsdag den 15. september.

Hvad skal forældre gøre? 
I læseperioden fortæller du eller dit barn biblioteket, hvor mange sider der er læst. Dette kan 
gøres på mailen klassefighten@varde.dk, ved at ringe til biblioteket på tlf. 7994 8356 eller afleve-
re en Læseseddel på biblioteket. Husk at oplyse antal sider, bogtitel/-titler, barnets navn, skolens 
navn og den klasse, som barnet går i efter sommerferien. Der skal ikke skrives boganmeldelser. 

Hvad tæller med som læste sider?
Alle bøger eller blade, som barnet selv læser eller får læst højt, tæller med. Vi tæller kun hele 
lydbøger med, men vi regner dem om til sidetal for jer. Derfor ved lydbøger skriver du hele titlen 
og forfatteren på sedlen, så regner vi det om. 
OBS: Tegneserier og fagblade tæller kun med det halve sideantal. Du kan også læse regelsættet 
bag på denne side. Husk det vigtigste er, at barnet læser på sit eget niveau og har det sjovt.

Hvad kan klasserne vinde?
Klasserne konkurrerer om en klassetur i City Jump, en bowlingtur for klassen i Varde Fritidscenter 
og en biograftur for klassen i Varde Bio. Den mest læsende elev i hver klasse vinder en bog fra 
Kristiansen Bog & Idé.
Du kan læse mere om Klassefighten på Vardebib.dk. Du kan også kontakte Line eller Christina på 
klassefighten@varde.dk eller på tlf.: 7994 8356 

Mange klasser har tilmeldt sig, så vi glæder os til en spændende dyst!

Med venlig hilsen
Varde Bibliotek
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Regler
Regel nr. 1
Du må IKKE snyde 
Du må ikke snyde med, hvor 
mange sider, du har læst! Snyd 
medfører diskvalificering. 

Regel nr. 2
Fortæl hvad du har læst
Når du har læst en bog, udfyl-
der du en læseseddel og afleve-
rer den på biblioteket. Du kan 
også sende oplysningerne på 
mailen: klassefighten@varde.
dk.

• HUSK at skrive titlerne på      
bøgerne du læser.

• Kun HELE lydbøger må ind-
berettes. IKKE minutter eller 
kapitler.

• Kun ANTAL sider tæller.

• Tegneserier og fagblade tæl-
ler kun for det halve, så side-
antallet skal divideres med to.

• Du må gerne læse den  samme 
bog flere gange, men vi tæller 
den kun med tre gange. 

Regel nr. 3
Giv den en skalle! 
Læs alt, hvad du kan! Husk 
at jo mere du læser, jo stør-
re chance har du for at vinde 
bogpræmier sponsoreret af 
Kristiansen Bog & Idé. Og din 
klasse får større mulighed for 
at vinde en sponsoreret tur 
til Cityjump, en forestilling i 
Varde Bio eller en bowlingtur i 
Varde Fritidscenter. 

Regel nr. 4
Alt det du læser gælder
Du må læse bøger, tegneserier 
og fagblade. Du må få bøger 
læst højt for dig eller høre lyd-
bøger og podcast. Det, du læ-
ser, skal være på dit eget læse-
niveau.

Regel nr. 5
Start og slut
Du må først begynde at læse 
torsdag den 11. juni. Sidste 
chance for at fortælle bibliote-
ket, hvor meget du har læst, er 
søndag den 30. august.
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