LÅNEKORT FÖR ELEV UNDER 18 ÅR /Vasagymnasiet
Vårdnadshavare måste godkänna att ett omyndigt barn har ett lånekort eftersom du blir betalningsansvarig
för förlorade medier. Låneregler finns på Vasagymnasiets webbsida och på blankettens baksida.
Vasagymnasiets bibliotek ingår i Bibliotek i Västmanland och har en gemensam regional databas.
Genom att skriva under denna ansökan godkänner du att vi hanterar ditt barns personuppgifter*
så länge ett lånekort finns. Eleven behöver ett lånekort under sin studietid på Vasagymnasiet.

Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta Vasagymnasiets bibliotek
kerstin.berggren@arboga.se

Ja, jag har läst och godkänner lånereglerna (se baksidan)
Elevens namn: ................................................................................................... ….
Personnummer:……………………………………………………….Klass:…………..
Adress: .....................................................................................................................
Postadress: ..............................................................................................................
Mobiltelefon: .............................................................................................................
Datum:......................................................................................................................

Vårdnadshavares underskrift: ...............................................................................
Namnförtydligande: ...................................................................................................
E-post (vårdnadshavare): .........................................................................................
Adress om annan än ovanstående: ..........................................................................
..................................................................................................................................

*Arboga kommun hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen)
20220615
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Låneregler
Bibliotek i Västmanland har en gemensam bibliotekskatalog och ditt lånekort gäller i
hela Västmanland. Elever på Vasagymnasiet som redan har ett lånekort i Bibliotek i
Västmanland behåller det under skoltiden. För att lånekortet ska vara giltigt under
skoltiden måste vårdnadshavare eller god man lämna in en underskriven
godkännandeblankett vid skolstarten.
Lånekortet är en personlig värdehandling
Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för allt som
lånas på kortet. Kom ihåg att säga till om du tappat bort ditt kort eller bytt namn,
adress eller telefonnummer.
Pinkod
Din pinkod består av fyra siffror som du kan välja själv.
Så länge kan du låna
Lånetiden är normalt fyra veckor. Läroböcker lånar du för en termin eller ett läsår.
Ingen annan kan ta reda på vad du lånat
När du lånar registreras det i en databas. När du lämnar tillbaka dina lån raderas
uppgifterna i databasen.
Avgifter
Du är själv ansvarig för att lämna tillbaka dina lån i tid. När du lånar får du ett kvitto
via epost där återlämningsdatumet står. När du loggar in på Mina sidor kan du se
återlämningsdatum för alla dina lån.
Har du inte lämnat tillbaka dina lån i tid skickar vi påminnelse via e-post. Lämnar du
fortfarande inte tillbaka skickar vi en faktura där böcker ersätts med 300:- per styck.
Ersättning för kort
Har du tappat bort ditt lånekort är det viktigt att du kontaktar oss så att vi kan spärra
det åt dig. Ett nytt kort kostar 10 kronor.
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