
Kannik skolebibliotek 

ÅPNINGSTIDER 

Åpningstiden varierer fra dag til dag fordi bibliotekaren også har undervisning, men 

regelen er at det er åpent fra 7.30 hver dag, og at det mandag og onsdag er åpent 

etter skoletid til 16.00. Åpningstidene som gjelder resten av skoledagen finner du på 

dørene inn til biblioteket eller på skolens hjemmeside (Bibliotek- flere dokumenter). 

UTLÅNSREGLER PÅ SKOLEBIBLIOTEKET 

Du kan låne 3 bøker utenom lærebøkene. 

Alle lærebøkene skal lånes ut (registreres på elev). Disse bøkene låner du for hele 

året og leverer dem tilbake før skoleslutt i juni. 

Trenger du ny lærebok blir du fakturert den reelle kostnaden fra Stavanger 

kommune. Ta med melding fra foresatte om tapt bok. 

Tapte biblioteksbøker blir fakturert den reelle kostnaden fra Stavanger kommune.  

 

Når bibliotekar ikke er til stede,- bruk låneskjema i permen ved vasken hvis du ikke 

har med lånekort. Skriv fornavn og hele etternavnet ditt tydelig, bokens tittel og 

strekkoden (den fra Kannik skole). 

 

Rutiner ved for sent leverte bøker (både skolebøker og skjønnlitterære bøker) 

 Lånetiden er 4 uker for skjønnlitteratur og andre bøker som hører til på 

biblioteket. 

 Det er mulig å forlenge lånetiden dersom boken ikke er reservert av andre 

(man trenger ikke boken med for å gjøre dette). 

 Lærebøker og biblioteksbøker skal leveres før sommerferien. 

 Dersom bøker blir purret på, skal de leveres innen tre dager. 

Ikke alle bøker blir purret etter fire uker, men det er regelen at en selv har 

ansvar for å levere innen fristen, og i det minste etter 1.purring. 

 Ved andre gangs purring gis det ordensanmerkning, - dette gjøres av 

kontaktlærer. 
 

AKTIVITET PÅ BIBLIOTEKET 

Mandag til torsdag er det TL-aktiviteter her i storefri. Da kan du spille spill ved 

bordene, lese bøker i sofakroken eller jobbe med skolearbeid. 

Det er ikke lov å ha med mat og drikke på biblioteket. 

På biblioteket finner du datamaskiner som kan brukes til skolearbeid og skriver 

til å skrive ut arbeidet ditt. 

 

Velkommen 


