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Utlämnande av läroböcker
 

 

 

1. Läroböckerna finns 

samlade in dem i våras.

Utlämning av läroböcker till elever sker i 

som utlämnas kvitteras

 

2. Du lånar dina läroböcker från skolan.

Böckerna är värdehandlingar
skriva i böckerna skall det

när boken återlämnas. 

ersättningsskyldiga!
särskild lista. 

 

OBS! Du bör sätta papper
 

Om du vill köpa dina 

du göra detta genom

Böckerna köper 

 

I slutet på läsåret 

använda mera. Se

som skall återlämnas

något sätt eller de
inköpspris! 

 

3. Förbrukningsmateriel
Förbrukningsmateriel

själv skyldig att skaffa

visningen kräver.
 

 

 

4. Förstörelse, förlust
Du är ersättningsskyldig, om

skolans materiel 

eller inredning. 

 

5. Uppehåll, avgång
OBS! Om du gör uppehåll

biblioteket för a

 

läroböcker m m 

finns staplade och sorterade i de institutionsrum

i våras. 

av läroböcker till elever sker i samråd med ämnesansvarig.

kvitteras sedan av eleverna. 

dina läroböcker från skolan. 

värdehandlingar och skall behandlas som sådana. Om

skriva i böckerna skall det göras med blyerts som ni sedan skall

återlämnas. Är ni ovarsamma med skolans egendom blir ni
ersättningsskyldiga! Alla böcker ni lånar får ni dessutom kvittera 

papper eller plast på böckerna! 

du vill köpa dina läromedel för att fritt kunna göra anteckningar,

du göra detta genom att kontakta bibliotekarien Jan-Olof Rydstedt.

ni till reducerat pris med hänsyn tagen till slitage p g a ålder.

läsåret eller efter kursslut samlas alla böcker in som

Se till att vara ordentligt förberedda så att ALLA 
återlämnas finns och är rengjorda. Böcker som ni har

de som ni har misskött skall ersättas med bokens

Förbrukningsmateriel 
Förbrukningsmateriel såsom pärmar, linjaler, kollegieblock, pennor m

skaffa och medtaga till lektionerna i den utsträckning

visningen kräver. 

förlust 
Du är ersättningsskyldig, om Du genom oförsiktighet förstör eller borttappar

 såsom låneböcker, elevskåpsnycklar, undervisningsmateriel

Uppehåll, avgång 

uppehåll eller slutar under läsåret, skall du uppsöka
att återlämna läroböcker. 

 

institutionsrum där lärarna 

ämnesansvarig. Böckerna 

sådana. Om ni vill 

skall sudda bort 

Är ni ovarsamma med skolans egendom blir ni 
kvittera på 

anteckningar, kan 

Rydstedt. 

hänsyn tagen till slitage p g a ålder. 

som ni inte skall 

ALLA böcker 

har förlorat på 
bokens 

pennor m m är Du 

utsträckning under- 

förstör eller borttappar 

undervisningsmateriel 

uppsöka 


