Velkommen til Blindern VGS Læringssenter
For å kunne låne bøker:
 Er du en ny elev på skolen, må du ha med deg en undertegnet låneavtale første gang du låner
bøker. Er du under 18 år må den også undertegnes av foresatte. Denne får du i Resepsjonen i
1. etasje.
 For å låne bøker og andre medier, må du ha skolebevis, registrert e-post adresse og lage en
pinkode hos bibliotekaren.
Bli kjent med lånereglene
 Bøker/ Lydbøker - Lånetid – 28 dager
 DVD/Blu-ray, Musikk CD - Lånetid – 7 dager. Maks antall pr. gang: 3
 Ordbøker kan bare lånes på skolen
 Lærebøker lånes i et år
Regler på Læringssenteret
 Ikke spis eller legg mat på bordene
 Ta av deg sko om du skal ha beina i sofaen eller andre møbler
 Kast søppel i søppelkassene
 Vær stille og respekter at andre ønsker å jobbe i ro
Skolebøker
 Skolebøker lånes i et skoleår og leveres ved skoleslutt.
 Leverer du ikke eller leverer ødelagte bøker/medier, får du erstatningskrav. Erstatningskrav
sendes 2 uker etter siste purring. Kontakt biblioteket om du ikke kan levere grunnet sykdom.
Etter at vi har sendt erstatningskravet til Utdanningsetaten, kan vi ikke trekke den tilbake.
 Mister du en skolebok i løpet av skoleåret og trenger en ny, må du betale 400,- for den tapte
boken.
 Til prøver/eksamen har du med de lånte bøkene. Det lånes ikke to av samme bok til en elev.
 Du må skrive sitt eget navn i pensumbøkene; fornavn, etternavn, i tillegg til klasse og årstall
f.eks. 19/20. Dette er for å hindre at du blander bøkene med noen andre og dine bøker
kommer på avveie. Blir dine bøker borte må du betale erstatningskrav.
Selvbetjeningsautomater: Lån og innlevering med kort
 Ved å ta et bilde av strekkoden på skolebeviset, kan man bruke mobiltelefon som
lånekort. Pass på at du får et klart bilde av strekkoden med nummeret. Mister du skolebeviset,
kan du ikke låne bøker. Da må du bestille skolebeviset på nytt. Dette gjøres i Resepsjonen og
koster 50,- kontant.
 Gå ikke gjennom sikkerhetsporten hvis alarmen går. Vent på bibliotekar og avklar med den.
Du kan administrere dine lån online via katalogens funksjon «Meg og mitt».

Rask respons: Søk medier i mobilweb med QR-kode:

