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Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

LÅNEREGLER FOR MEDIATEKET 

VED ELVERUM UNGDOMSSKOLE 
 
Mediateket ved Elverum ungdomsskole er underlagt Elverum bibliotek. 
 
Utlån av bøker: 

 Ved skolestart får alle elevene ved Elverum ungdomsskole utlevert lærebøker som de 
skal bruke i undervisningen. Disse bøkene låner de av mediateket ved Elverum 
ungdomsskole.  

 Elevene skal sette bokbind på alle lærebøker og skrive navnet sitt på en lapp inne i 
bøkene. 

 Bøkene som blir lånt skal tas godt vare på – elever er ansvarlig for alle bøker som blir 
lånt ut i elevens navn og må påberegne å erstatte bøker som ikke blir levert tilbake. 

 I tillegg har elevene mulighet til å låne andre bøker som skjønnlitteratur, faktabøker 
og lignende, men disse har kortere lånetid. Elever i 8. og 9. trinn kan låne 
skjønnlitterære bøker over sommerferien. 

 
Innlevering av bøker og purrelister: 

 Ved slutten av skoleåret skal alle skolebøker leveres tilbake til skolen – her anbefaler 
vi at dere leverer de direkte til noen som jobber ved på Mediateket eller kontoret. 

 I begynnelsen på juni måned vil eleven får utdelt en liste over hvilke bøker som ligger 
i systemet som utlånt til dem. 

 Det blir satt av tid til innlevering av skolebøker i skoletiden, og elevene vil få varsel 
om hvilken dag det blir.  

 Etter innlevering, og før elevene går ut i ferie, får de som fortsatt har bøker til lån, en 
liste over de bøkene som ikke er levert tilbake til skolen. Dette anses som en purring 
for innlevering av bøker. 

 Det vil da bli vedlagt en ny frist for innlevering av disse bøkene. 
 

 De bøker som ikke er innlevet til skolen uken før skolestart vil det bli sendt ut 
erstatningskrav på. 

 
Faktura blir sendt ut: 

 I løpet av august/september måned vil skolen sende ut faktura på bøker som ikke er 
levert tilbake.  

 Det vil nå være for sent å levere inn bøker – da skolen må bestille nye bøker som skal 
erstatte de tapte. 

 
Vedlegg: Låneregler for Elverum bibliotek 


