Folkbibliotekets uppdrag är i första hand barnens
fritidsläsning. Då det inte är vårt uppdrag att förse
kommunens alla skolor med litteratur hänvisar vi
er i första hand till ert skolbibliotek. Där kan ni till
exempel få hjälp med klassuppsättningar, lektioner
i källkritik, bokprat med mera.

Lånevillkor för skolor

– Regler för lärarkort och information om klassbesök
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Låneregler för skolor i Sigtuna kommun

Klassbesök

• Lärarkortet är personligt och går att använda vid kommunens alla
folkbibliotek. Lärarkortet är giltigt ett år i taget men tiden går lätt att
förlänga. Det enda som krävs är din legitimation.
• Lånetiden för lärare är 6 veckor. Du har möjlighet att låna om böckerna
upp till två gånger om de inte är reserverade. Omlån görs via bibliotekets
webbsida: bibliotek.sigtuna.se
• Om du förlorar ditt lärarkort eller byter skola, anmäl detta snarast till
biblioteket.
• Fjärrlån görs inte på lärarkort.
• Vid klassbesök på Märsta bibliotek får eleverna låna en bok var. Vad som
gäller på biblioteken i Rosersberg och Sigtuna får du information om när
du bokar klassbesök där. På Valsta bibliotek kan klassbesök ej erbjudas för
tillfället. Kontakta marstabibliotek@sigtuna.se för mer information.
Uppmuntra gärna eleverna att komma på sin fritid och låna fler böcker.
• Max 30 elever kan tas emot åt gången. Vad som gäller på biblioteket i
Rosersberg får du info om när du bokar klassbesök där.
• Tänk på att skolan är skyldig att ersätta böcker som försvinner när de är
utlånade på lärarkort. Om eleverna ska låna böcker att ta med sig hem ska
de använda sina egna bibliotekskort, som föräldrarna ansvarar för. Om
elever vid klassbesök, lånar böcker på eget lånekort ansvarar skolan för att
informera föräldrarna om detta.

Vill du besöka biblioteket med din klass? Mejla till biblioteket
du vill besöka för att boka en tid (se kontaktuppgifter nedan).

På biblioteket:

• Går vi lugnt
• Pratar vi med tyst och lugn röst
• Håller vi rent! Godis, mat och dryck äter eller dricker vi inte här
• Är vi rädda om böcker och saker
• Visar vi respekt och hänsyn mot varandra
• Städar vi upp efter oss innan vi går. Vet du inte var boken ska stå? Ställ
den på återlämningsvagnen eller lämna den till personalen
• Bråkar och stökar vi inte
• På skoldagar före kl. 14 är skolelever endast välkomna i vuxens sällskap
på Märsta bibliotek

Följande gäller:
• Läraren/pedagogen ansvarar för att bibliotekets ordningsregler följs.
• Har eleven glömt sitt lånekort hemma? Det går bra att låna på sitt
fullständiga personnummer och pinkod i vår utlåningsapparat.
• Kan eleven inte sitt personnummer och pinkod? Vid lån av böcker som
används i undervisningen kan läraren/pedagogen låna på sitt lärarkort
och tar då ansvar för lånet.
• Har en elev inte något lånekort? Då kan ni skriva ut lånekortsansökan
från bibliotekets webbsida, be målsman fylla i och se till att eleven tar
med. Är det fler elever som behöver lånekort vill vi att ansökningarna
lämnas direkt till biblioteket minst tre dagar innan besöket, så att vi har
korten klara när ni kommer.
• Vi tar inte emot obokade klasser.
Välkommen till biblioteket!

Mer information

Kontakt

Information om skolbesök:

Märsta bibliotek

https://bibliotek.sigtuna.se/web/arena/
skolor

Ansökningsblankett för lånekort
(för utskrift):

marstabibliotek@sigtuna.se

Sigtuna bibliotek

sigtunabibliotek@sigtuna.se

https://bibliotek.sigtuna.se/web/arena/
skaffa-lanekort1

Rosersbergs bibliotek

Webbplats: bibliotek.sigtuna.se
sigtunakommunsbibliotek
#sigtunakommunsbibliotek

Valsta bibliotek

rosersbergsbibliotek@sigtuna.se
valstabibliotek@sigtuna.se

