Låneregler


Istället för lånekort används e-kontonummer. Det är inte tillåtet att låna på någon
annans e-konto eller att registrera lån åt någon annan elev. Varje elev är personligen
ansvarig för sitt e-konto.



När du ska låna böcker behövs en 4-siffrig säkerhetskod, vanligen de fyra sista
siffrorna i personnumret. Koden går att byta till en ny.



När du ska låna läroböcker sker det av bibliotekspersonalen vid utlåningsdisken, ofta
följer också kursansvarig lärare med. Det är inte ovanligt att läroböcker blandas ihop
mellan elever. För att undvika detta kan du skriva ditt namn och klass på bokens
första sida. Du är ansvarig för det exemplar som är registrerat på dig.



Var noggrann med att hålla reda på lån och lånetider. Du kan alltid få en lista på vad
du lånat av personalen och du kan även använda bibliotekets sökkatalog för att se
vad du har lånat. Biblioteksböcker har en lånetid på 45 dagar, läromedel har olika
lånetid beroende på kursernas längd.



Återlämning av böcker ska i första hand ske till bibliotekspersonalen och i andra hand
i de återlämningslådor som finns i biblioteket (en inne i biblioteket och en utanför om
biblioteket är stängt). Återlämning i återlämningslådorna eller till lärare sker alltid på
egen risk och du är ansvarig för boken tills den blivit avregistrerad i lånesystemet.



Om lånetiden överskrids skickas en påminnelse till din hemadress och om boken inte
återlämnas eller lånas om kommer ytterligare ett kravbrev att skickas. Detta kallas då
räkning och innebär att du som elev eller din vårdnadshavare blir skyldig att ersätta
boken om den inte återlämnas. Summan för biblioteksböcker är 250 kr och för
läroböcker varierar beloppen mellan 250 kr och 500 kr, beroende på inköpspris.



Om beloppet inte betalas in på bibliotekets konto skickas räkningen vidare till
Norrköpings kommuns ekonomienhet för fortsatt hantering. Skulder som inte betalas
kan komma att överlämnas till inkasso.



Skulle boken återfinnas efter inbetalning kan pengarna återbetalas efter kontakt med
bibliotekspersonalen och skolans ekonomiansvarige.

