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Bibliotekets tjänster för
skolor, gällande boklådor och
biblioteksbesök

Lån av Boklådor
När du som lärare vill boka en låda med böcker hör du av dig till ansvarig bibliotekarie via mail
eller telefon. Du har möjlighet att boka en temalåda, men tillgången på böcker kan variera.
Biblioteket hör av sig när lådan finns att hämta, det tar ca två veckor.
För att låna böcker till en skolklass behöver du ett lånekort för lärare. Det är personligt, då du
som lärare står som ansvarig för lån av böcker till din klass och andra lärare får inte låna i ditt
namn. Varje skolkort ska ange skolans YY-kod, alternativt organisationsnummer för privatskolor.
Det är viktigt att avsluta skolkortet när du slutar på den aktuella skolan.
Varje lärare får ha högst 60 böcker på sitt lånekort totalt. Lånetiden är upp till 18 veckor. Skolan
och läraren har ansvar för böckerna och ser till att dessa lämnas åter i fint skick.
Skolor i Mariestad debiteras inte för försenad återlämning. Däremot blir skolan ersättningsskyldig
om böcker försvinner eller lämnas åter i ett dåligt skick – en bedömning som görs av
bibliotekspersonalen. Kostnaden är 100 kr per barnbok, 250 kr för större faktaböcker och 50 kr i
administrationsavgift.

Besök på biblioteket
Fysiska besök på biblioteket är av stor vikt. Barnen ska bli bekanta med biblioteket och få
kunskaper i att använda sig av det. En del i detta är att varje barn ska låna sina egna böcker på sitt
eget kort. Böcker lånade på barnets kort är vårdnadshavare ytterst ansvariga för.
Ett besök bokas minst två veckor i förväg. Inför ett besök på biblioteket får läraren som uppgift
att se till att varje elev har ett fungerande lånekort. De barn som saknar eller behöver förnya sitt
lånekort får en blankett som tas med hem till vårdnadshavare för påskrift. Denna blankett lämnas
till biblioteket före besöket, helst en vecka innan, så finns kortet klart när klassen kommer. Om
det finns orsaker till att barn inte kan ha ett eget kort så får de låna på skolans kort. Böcker lånade
på skolans kort är skolan ytterst ansvarig för.
Kontaktuppgifter:
Stadsbiblioteket
stadsbiblioteket@mariestad.se
0501-755800

Fakturafrågor:
Sofia Skagerstam
sofia.skagerstam@mariestad.se
0501-755811

Lånekort för lärare i Mariestads kommun
När du signerar låntagaravtalet samtycker du till att:
Dina låntagaruppgifter lagras i bibliotekssamarbetet Bibliotek Mellansjös gemensamma och
kommunövergripande databas
• Ta del av och följa bibliotekets låneregler för skolor och uppdatera dig om dem.
•

Fyll i blanketten och ta med den till biblioteket.

Kontaktpersonens Efternamn
Kontaktpersonens Förnamn
Verksamhetens YY-kod eller för privat skola Org.nr
Ansvarig rektor
Skola/Förskola

Förskolans avdelning

Telefonnummer skola/förskola

Mobilnummer

E-post kontaktperson
Jag godkänner att mina låntagaruppgifter hamnar i Bibliotek Mellansjös gemensamma och kommunövergripande databas och jag
förbinder mig att följa bibliotekets låneregler.
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Kortinnehavares namnteckning

