VELKOMMEN
I LÆRINGSSENTERET
Du har fått et personlig lånekort. Nå kan du låne bøker, lydbøker, filmer og musikk i
skolens læringssenter.

Du kan låne bøker, lydbøker og musikk i 4 uker.

Du kan låne filmer og lytteøvinger i 1 uke.

Ordbøker, kan du bare låne på skolen. Du låner før undervisningen og
leverer når du går hjem.

Regler for lån av lærebøker i biblioteket, finner du på neste side.

Du får ikke snakke i mobiltelefon inne i læringssenteret.
Her skal det være ro til å lese og arbeide med oppgaver.

Du kan ikke ta med mat og drikke inn i læringssenteret.

Hvis du glemmer å levere tilbake det du har lånt,
får du et purrebrev eller en melding på mobil eller e-mail.
Hvis vi må purre mer enn 2 ganger og noe du har lånt blir borte eller ødelagt, må du
betale for dette. Husk å melde fra om ny adresse eller telefonnummer.
Vi gleder oss til å se deg i læringssenteret. Du kan også bruke datamaskiner her. Vi
hjelper deg med å velge bøker, med data og oppgaver. Spør om hjelp!

OVO Helsfyr, Læringssenteret desember 2014

REGLER FOR LÅN AV LÆREBØKER

- Lærebøker som du låner i biblioteket tilhører skolen og skal leveres
tilbake før sommerferien.
- Hvis du skal bytte lærebøker i løpet av skoleåret, må du først
levere inn de bøkene du har lånt, før du kan få låne nye.
- Hvis du slutter på skolen eller tar ferie/permisjon før skoleåret er
ferdig, må du levere inn bøkene.
- Du skal skrive navn og dato foran i lærebøkene når du låner dem.
- Pass godt på bøkene. Andre skal låne dem etter deg.
- Du kan ikke skrive i lærebøkene. Hvis du gjør det eller hvis bøkene
blir skadet av vann, te eller annet, må du betale for dem.
- Hvis du vil ha lærebøker du kan skrive i, må du kjøpe dem i en
bokhandel.

Oslo Voksenopplæring Helsfyr, Læringssenteret
desember 2014

Lånereglene er per august 2016 oversatt til 16 ulike språk:
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arabisk
engelsk
farsi (persisk)
fransk
oromo (snakkes blant annet i Etiopia og Eritrea)
polsk
russisk
somali
sorani
spansk
tagalog (Filippinene)
tamil
tigrinja
tyrkisk
tysk
urdu

