Hei!
Alle skoleelever i Rogaland kan nå låne e-bøker og lydbøker fra bibliotekene i Rogaland gjennom appen Allbok. Enten på
Allbok.no eller ved å laste ned appen for iOS eller Android.
Noen skoler har også gjort Allbok app tilgjengelig for elevene på Chromebook – da ligger denne klar på oppgavelinjen nederst på
skjermen.

For å få tilgang til å låne bøker og lydbøker må du logge inn
med Feidebrukeren din (den som du bruker til å logge på
f.eks. Chromebook og Salaby).
Da må du først velge tilhørighet fra listen, som vanligvis er
din kommune, fylkeskommune eller skole.
Deretter skriver du inn din Feide-id og tilhørende passord.
Når du har logget inn, får du se utvalget som bibliotekene i
Rogaland har gjort tilgjengelig av e-bøker og lydbøker i
Allbok.

For å finne bøker som passer best for deg finnes det flere
alderskategorier. Disse får du opp ved å trykke på symbolet øverst til
høyre (markert med rød ring på bildet her).
Her kan du også velge om du vil se bøker eller lydbøker som passer for
din aldersgruppe.
Når du klikker på en bok kommer du til siden der du kan låne boka
ganske enkelt ved å klikke på Lån. Knappen endrer deretter navn til
Les som du klikker på for å starte lesingen. Bøker du låner legger seg
under Mine bøker (se menyen nederst). Dersom boka ikke er ledig kan
du bestille den ved å trykke på Reserver. Da får du beskjed på din epost når boka blir ledig til deg.
Du kan låne 5 bøker og 2 lydbøker samtidig. Bøkene leveres
automatisk tilbake etter tre uker, men vi anbefaler at du leverer tilbake
boka så snart den er ferdig lest slik at den blir ledig for andre. Klikk på
de tre prikkene til høyre for Les under Mine bøker og velg Lever
tilbake. Her kan du også laste ned lydbøker du har lånt slik at du kan
høre på disse uten nett. De vanlige bøkene lastes ned når du trykker
les første gang, så de kan du alltid lese uten nett.
Håper du finner noe du har lyst til å lese i sommer – og ikke glem å
registrere lesingen din på Sommerles

