AVTALE OM UTLÅN AV SKOLEBØKER/KALKULATOR SKOLEÅRET 2022/2023
Som elev på Nordborg videregående skole vil du få låne kalkulator (Vg1) og skolebøker.
Du forplikter deg på å:
-

Ta vare på de utlånte bøker/kalkulator på en slik måte at de ikke får unødvendig skade/slitasje
Du får tildelt et låsbart bokskap. Du har selv ansvar for å skaffe lås til dette og sørge for at det er låst til
enhver tid
Ikke skrive i eller bruke markeringspenn eller lignende i bøkene
Levere bøkene/kalkulatoren som du lånte tilbake i ordentlig stand når du slutter.
Dersom du ikke leverer tilbake alle bøkene/kalkulatoren eller de er uforholdsmessig mye slitt i forhold til
tiden du har hatt dem må du erstatte disse.

Vi ber deg derfor skrive under på følgende:
Jeg forstår reglene og aksepterer mitt økonomiske ansvar.
Jeg forplikter meg herved til å oppbevare og behandle bøkene pent. Bøkene skal leveres inn til Nordborg skoler ved
skoleårets slutt, eller tidligere hvis jeg avbryter skoleåret.
Bøker som ikke leveres tilbake til Nordborg, eller bøker som er behandlet på en måte som gjør at de ikke egnes for
videre utlån, må erstattes.
Erstatning skjer på regning fra Nordborg. Regning må betales innen forfall. Hvis ikke regning betales, følges
Nordborgs standard purre- og inkassorutiner. Bøkene erstattes til den enhver tid veiledende utsalgspris.
De bøkene jeg leverer inn skal være merket med samme nummer som de jeg skrev under på at jeg fikk utdelt ved
skolestart.

_______________________________
Dato og elevens underskrift

_____________________________________________
Elevens navn med blokkbokstaver (store bokstaver)

For elever som ikke er fylt 18 år
Som elevens foresatte har jeg lest dette skrivet og vil medvirke til at de ovenfor nevnte regler blir fulgt.
Jeg kjenner til mitt økonomiske ansvar i forhold til gjeldene lover, jfr. Skadeerstatningsloven, der foreldres/foresattes
ansvar er begrenset oppad til kr 5.000,-.

_____________________________________________________________
Dato/foresattes underskrift

_____________________________________________________________
Foresattes navn og adresse med blokkbokstaver
Sjøgata 28 - 9300 FINNSNES
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