Välkommen till biblioteket!
Det är en spännande tid nu när ditt barn börjar skolan. Det kommer att innebära många
nya aktiviteter och upplevelser. En av dem är att gå till biblioteket.
För att undvika eventuella missförstånd ber vi dig läsa igenom detta brev samt skriva
under. Din underskrift innebär att du godkänner att ditt barn får ett lånekort hos oss
samt att du är införstådd med våra låneregler enligt nedan.
Detta brev lämnar du sedan till ditt barns lärare som vidarebefordrar det till oss.
Varje klass besöker biblioteket tillsammans med sin lärare för att låna böcker.
Barnen lånar böcker både för att ta med hem och för att läsa i skolan.
Varje elev i årskurs F-6 har ett lånekort i en pärm hos oss. Detta innebär att du gärna får
komma hit tillsammans med ditt barn och låna även på fritiden.
Att låna och läsa böcker är både roligt och nyttigt! Vi hoppas att du, tillsammans med
oss och barnens lärare, kommer att uppmuntra ditt barn att ta del av böckernas värld
och att ni alla kommer att få glädje av biblioteket.
Lånetiden är fyra veckor. När lånetiden är slut skickar vi två påminnelser till
vårdnadshavaren om inte böckerna har återlämnats. Om inte böckerna återlämnas trots
påminnelserna tvingas vi skicka en räkning. Du har möjlighet att få en övertidsvarning
då lånetiden för ditt barns böcker håller på att gå ut. Du får då ett meddelande via e-post
(se baksidan).

Var god och vänd för underskrift

Uppvidinge bibliotek
bibliotek@uppvidinge.se
https://bibliotek.uppvidinge.se

Om du vill ha övertidsvarningar och eventuella påminnelser för försenade böcker via epost, lämna din e-postadress här:
______________________________________________________________________________
Om du inte anger någon e-postadress kommer inga övertidsvarningar, och båda
påminnelserna kommer i pappersform. Den första delas ut av klassföreståndaren och den
andra får du i brevlådan.

Uppvidinge kommun, 201 -___- ___

Barnets namn: __________________________________________________
Barnets födelsedata (år-månad-dag): _______________________________
Adress: _________________________________________________________
Telefon: _________________________________________________________

Klass: __________________________________________________________
Vårdnadshavare: ________________________________________________

Med vänliga hälsningar
Uppvidinge bibliotek

Uppvidinge bibliotek
bibliotek@uppvidinge.se
https://bibliotek.uppvidinge.se

