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GYMNASIE- OCH
VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Gymnasiebiblioteken, 2021-05-06

Välkommen som låntagare på
gymnasiebiblioteken i Karlstad!
Låneregler för gymnasiebiblioteken
Lånereglerna är gemensamma för ALLA gymnasiebibliotek i Karlstads
kommun. Lånereglerna omfattar samtliga lån du gör, även miniräknare och
läromedel.
Lånekort
För att låna på biblioteket behöver du ett giltigt lånekort från något bibliotek
i Värmland. Leta efter kortet hemma. Om du inte hittar det eller aldrig har
fått något lånekort så får du ett nytt på ditt gymnasiebibliotek vid skolstarten.
Lånekortet är en värdehandling och du är personligen ansvarig för vad som
lånas på det.
Ha alltid med lånekort eller fotolegitimation när du ska låna!
Anmäl alltid till biblioteket, om kortet kommit bort!
Lånetid
Biblioteksböcker - 4 veckor
DVD - 3 dagar
Läromedel - hela kursens längd
Varje bok som du lånar har en unik streckkodsetikett. Du har ansvar för just
det exemplar som du har lånat. Skriv därför alltid namn på lånade läromedel
för att inte förväxla det med vad en annan elev lånat.
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Ansvar och återlämning
Du har ansvar för att dina lån lämnas tillbaka i tid. Du har också ansvar för
dina lån ända tills de avregistrerats på gymnasiebiblioteket. Lämna därför
aldrig till någon lärare!
OBS! På Tingvallagymnasiet och Sundsta-Älvkullegymnasiet ska läromedel
alltid lämnas i skolornas respektive läromedelsdepå under anvisad
återlämningstid. På Nobelgymnasiet lämnar du i biblioteket.
Påminnelser och räkningar
2 dagar innan lånetiden går ut får du ett sms. Anmäl om du byter
mobilnummer.
7 dagar efter att lånetiden har gått ut skickas en 1:a påminnelse via sms eller
brev.
14 dagar efter att lånetiden har gått ut skickas en 2:a påminnelse med brev
till adressen som du är folkbokförd på. (Tiden mellan påminnelserna kan
variera mellan skolorna).
Lämnar du inte tillbaka dina böcker skickar vi en räkning. Betalas inte
räkningen går ärendet vidare till inkasso.
OBS! Samma låneregler gäller även för läroböcker.
Borttappade eller skadade medier ersätts enl. följande: (ersättningsnivåerna
kan variera mellan skolorna)
Böcker, även ljudböcker 300 kr och uppåt
DVD-filmer 550 kr
Pocket och tidskrifter 100 kr
Läroböcker, miniräknare och övrig utrustning som har lånats på biblioteket
t.ex. hörlurar och laddare ersätts med inköpspris.
Bibliotekets lånedatorer (Tingvallagymnasiet) ersätts med inköpspris.

