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Avtale om lån av bøker, lærebøker og andre læremidler
Låneavtalen inngås mellom Nordland Fylkeskommune (org nr. 964 982 953) representert ved:
Skole: _____________________________________________
Klasse:___________________
og
Elevens navn: ______________________________________
Fødselsdato: ______________
(skriv tydelig)
Avtalens formål og varighet
Formålet med avtalen er å formalisere låneforholdet av bøker, lærebøker og andre læremidler mellom
Nordland fylkeskommune og eleven. Avtaleperiodene løper fra avtaleinngåelse og så lenge eleven er elev
ved den aktuelle skolen, eller at alle lån er tilbakelevert.
Lån av lærebøker og andre bøker
Lærebøkene som lånes ut gjennom gratis læremiddelordning, er skolens eiendom. De skal derfor leveres
tilbake ved skoleårets slutt eller ved avbrutt skolegang. Bøkene må ved innlevering være i tilfredsstillende
forfatning. Med tilfredsstillende forfatning menes:



Det skal ikke være notater, understrekninger eller bruk av markører i bøkene.
Bøker skal ikke mangle sider, ha vannskade, være tilgriset eller på annen måte ha mer enn normal
slitasje.

For å forhindre forbytting av lærebøker skal eleven skrive navn i bøkene. Bøker som lånes ut gjennom
skolens bibliotek, skal leveres tilbake i samsvar med skolens utlånsregler.
Lån av andre læremidler
Andre læremidler, som bl.a. film, kamera, pc og annet teknisk utstyr, skal brukes og leveres i henhold til
ordensreglement (§3, 4 og 5) og IKT-reglement (§ 2, 3) ved fylkeskommunale videregående skoler i
Nordland fylke. Innlevering skal skje i samsvar med skolens utlånsregler.
Ordensreglement:
IKT-reglement:

www.nfk.no/ordensreglement
www.nfk.no/pciskole

Utlånsreglement for vgs-bibliotekene:
www.nfk.no/oppskole

Krav om erstatning
Jf. ordensreglementets § 4 m. og 5 m. vil skolen kreve erstatning ved tap eller skade. Ved manglende
betaling blir kravet sendt til inkasso med tilhørende kostnader. For elever under 18 år godtar
forelder/foresatt ved underskrift at evt. krav rettes direkte mot denne.
Jeg erkjenner å ha lest ”Avtale om lån av bøker, lærebøker og andre læremidler”, og er innforstått med at
brudd på disse reglene vil påføre meg erstatningskrav som nevnt ovenfor.
Avtalen er utstedt i to eksemplarer, der hver av partene beholder hver sin signerte avtale.
Dato, _________

_________________________________
Elevens signatur

Dato, __________

___________________________________
Skolens signatur

Er eleven under 18 år, må denne avtalen undertegnes av elevens foreldre eller foresatte.
Navn på forelder/foresatt: _______________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________

Dato:_________ Forelders/foresattes signatur: ______________________________________________
(Eleven må ha med signert eksemplar ved skolestart for å få låne.)

