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Alle elever, der deltager i Sommerbogens skolekonkurrence, er samtidig med i konkur-
rencen om at vinde bøger og Ipad Mini i Sommerbogens fritidskonkurrence. Se mere på 
biblo.dk eller på dit lokale bibliotek.
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Vind et forfatterbesøg!
Konkurrencen er for 1. – 6. klassetrin, og præmien er et besøg i klassen af en sej for-
fatter. Vinderne er de klasser, der har lavet flest anmeldelser. Vi kårer i år en vinderklas-
se på 1. - 2. klassetrin, 3. - 4. klassetrin og 5. - 6. klassetrin.
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Præmien til 3. - 4. klasse: 
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Præmien til 5. - 6. klasse: 
Gunvor Reynberg 
Fra Høst & Søn
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