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LÅNEKONTRAKT FÖR ELEVER 
Till elever (låntagare) och vårdnadshavare på Berga naturbruksgymnasium. Lånekontraktet ska 

undertecknas av elev samt vårdnadshavare om eleven är omyndig.  

Skolbiblioteket på Berga naturbruksgymnasium använder sig av ett digitalt utlåningssystem. Alla lån, inklusive 
läromedel, registreras i bibliotekskatalogen. Du behöver inget lånekort utan lånar genom at ange dina fyra 
sista siffror i personnumret. Låntagaren och vårdnadshavare är ansvariga för de böcker dom lånas. Elever som 
slutar ska anmäla detta till biblioteket i god tid så att kontot kan avslutas.  

 

Lånetid 

Biblioteket tar ut en avgift för förlorade eller skadade böcker, däremot läggs ingen avgift på för försenade lån. 
Lånetiden för biblioteksböcker är fyra veckor. Boken ska lämnas tillbaka i tid så att fler kan låna. Du får en 
påminnelse via e-post om du är sen med återlämningen. Det är ditt ansvar att se till att din e-postadress 
stämmer. Det går naturligtvis bra att förlänga ditt boklån, förutsatt att boken inte är reserverad. 
Läroböcker får lånas så länge de används i undervisningen, vanlig utlåningstid är därför under kursens längd. 

 

Återlämning 

Låna inte ut en bok till en kompis. Du har ansvar för boken så länge den är utlånad i ditt namn. Det är endast 
biblioteket som kan avregistrera dina lån. Lämna därför alltid tillbaka dina böcker i någon av 
återlämningslådorna eller direkt till bibliotekarien. En återlämningslåda finns i biblioteket. När biblioteket är 
stängt kan du lämna dina böcker i den återlämningslåda som finns i Skolhuset. 
Boken ska lämnas tillbaka i det skick den lånades ut annans kan krav på ersättning komma. Du ansvarar för 
böckerna till dess att de avregistrerats. 
 

Ersättningskrav 

Efter tre påminnelser skickas en faktura på värdet av böckerna till hemadressen. Obetalade böcker kan komma 
att skickas till inkasso. 
 
Förlorade eller skadade böcker ersätts enligt nedan: Skönlitteratur 200 kr 
    Facklitteratur 300 kr 
    Läromedel 400 kr 
 

Det går också att ersätta förlorade och skadade böcker med likvärdigt exemplar efter överenskommelse med 
bibliotekarien. Om en bok har ersatts har låntagaren ej rätt till återbetalning om boken senare återlämnas. 
 

Välkommen till biblioteket!       Kontaktuppgifter till bibliotekarie:  karin.grankvist@regionstockholm.se  
     072-598 16 78 

Underskift 
För att eleven ska få låna böcker krävs att elev, eller vårdnadshavare till omyndig elev, har undertecknat detta låneavtal. Genom 
undertecknandet accepterar elev och vårdnadshavare ovanstående lånevillkor och förbinder sig att följa dessa.  

 

Ort och datum 
 
 

Elevens namn och personnummer 

Elevens underskrift 
 
 

Vårdnadshavarens underskrift (om omyndig elev) 

Elevens e-postadress 
 
 

Vårdnadshavarens namnförtydligande  
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