
Kære forældre
Så er det sommerferie. Og masser af tid  
til at læse.
 
Vi har samlet idéer til dit barns ferie- 
læsning. Her er gode læselinks, tre film  
om ”Min bedste læseoplevelse” og ikke 
mindst en bogliste med 9 – Vi ka’ li’.

God læselyst 9 – VI KA’ LI’

MIN BEDSTE LÆSEOPLEVELSE

5-9 ÅR
Skyggefugl  
af Tina Sakura Bestle
Snitten og Kis 
af Hella Joof
Tøselus og vinkeflæsk  
af Lars Daneskov  
Otto og Lea  
af Charlotte Karrebæk
Os fra blomsterkvarteret  
af Dy Plambeck

9-13 ÅR:
Zombier  
af R. McGeddon
Tea i Elverland 
af Anette Ellegaard
2620 – Penge fra en rocker  
Af Line Kyed
Emmy – ingen vej tilbage  
af Mette Finderup, 

LINKS TIL LÆSNING:
gratisbørnebøger.dk
pallesgavebod.dk 
sommerbogen2015
ereolen.dk

Liva og Lola giver fif.Binta og Alexander giver fif.

FIF TIL 
FERIE-
LÆSNING
2015

LÆS SAMMEN  

Det er hyggeligt og rart!

LÆS MED ØRERNE

Rejsen bliver kortere  

når du lytter til en god 

historie!

LÆS OG TAL

Det er spændende at 

snakke om gode bøger!

DANSK LÆRERFOREN INGENS FORLAG

mmmmm mmm mmm mmm mm. 
12

Dy Plambeck & 
Charlotte Pardi

Den dag vi holdt forårsfest i Snogstrup

Joshva giver fif.

KLIK PÅ BILLEDET, OG SE EN FILM, HVOR DU FÅR GODE LÆSEFIF:

Tre læsetips

Skan QR-koden

Skyggefugl
I et magisk univers cykler den 
7-årige Alma rundt. Hun finder nye 
venner og – ikke mindst – sig selv.

af Tina Sakura Bestle, Gyldendal

Snitten & Kis – frygt og bæven og 
en mand på strømpesokker
Drengen Snitten elsker sin adoptiv-
mor. Meget mere end dumme Ole 
Madsen, der en dag dukker op.
 
Af Hella Joof, Carlsen

Tøselus og vinkeflæsk
Antons mor har fået en rynke. Så-
danne spreder sig med lynets hast 
med mindre man gør noget. Og det 
gør Anton. Sammen med sin kloge 
ven Molly.

Af Lars Daneskov, nr. 2 af en serie, 
Politiken

Otto og Lea
Otto og Lea tager os med ind 
i deres verden. Vi møder de-
res familie, kæledyr og tager 
med dem på ferie. Begyn-
derlæsere kan sagtens læse 
med. 

Af Charlotte Karrebæk, 
Dansklærerforeningens For-
lag

Os fra blomsterkvarteret 
Om de fire venner fra Snogstrup – og deres 
oplevelse med de skæve eksistenser og de 
forskellige livsudfordringer.

Af Dy Plambeck og Charlotte Pardi, serie på 
12, Dansklærerforeningens Forlag

Zombier!
Sam, Arty og Emmi skal red-
de deres by fra zombier. Intet 
mindre. 

Af R. McGeddon, Flach

Den mystiske fugl
Noget ondt er sket i Elverland og kun 
Tea kan gøre det godt igen. Men ikke 
alene. Elverdrengen No er med. 

Af Anette Ellegaard, serie på tre, 
Dansklærerforeningens Forlag

2620 – penge fra en rocker
Sammen med sin bedste ven 
finder Viggo en sæk med 
penge i skoven. Men penge-
ne tilhører en rockerbande. 

Af Line Kyed, Gyldendal

Emmy – ingen vej tilbage
Emma går i 8. klasse, hun skriver 
dagbog, og vi får lov til at læse med. 
Om drenge, popidoler og at få en 
lækker bluse.

Af Mette Finderup, nr. 9 i serien om 
Emmy, Carlsen

https://ereolen.dk/
https://www.pallesgavebod.dk/boeger/sommerbogen2015/
https://gratisborneboger.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=n9ocOIr7ZoA&index=5&list=PLpbsJDuA2UnqPgj1MTtgSa11cbQLQ5ms6
https://www.youtube.com/watch?v=iCg0Y3NOKqw&index=3&list=PLpbsJDuA2UnqPgj1MTtgSa11cbQLQ5ms6
https://www.youtube.com/watch?v=GOFfMPWl-sM&index=2&list=PLpbsJDuA2UnqPgj1MTtgSa11cbQLQ5ms6
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