Hej pedagog!
Vi på folkbiblioteken i Kungälv vill informera om
hur du som pedagog kan använda folkbiblioteken.
Biblioteken i Kungälv
Det finns sex folkbibliotek i Kungälv: Kungälvs stadsbibliotek, Diseröds bibliotek, Kärna bibliotek,
Marstrands bibliotek, Kode bibliotek och Ytterby bibliotek. Folkbiblioteken är öppna för allmänheten.
Några av dessa folkbibliotek fungerar även som skolbibliotek. På biblioteken kan du låna böcker, tidskrifter och ljudböcker. Även e-media kan lånas, e-böcker/e-ljudböcker. För visning av e-film behövs
dock särskilt filmavtal som tecknas av respektive skola. Det finns böcker på flera olika språk för barn och
unga. Vi hjälper också till med Legimus-konton. Kontakta oss för att boka in en tid.
Pedagogkort
För att låna medier på våra folkbibliotek behövs ett bibliotekskort. När du lånar medier som ska användas
i undervisning kan du låna på det som vi kallar pedagogkort. Pedagogkortet måste alltid vara knutet till
en person som ansvarar för medierna som är utlånade på det. Ta alltid med dig kortet när du lånar böcker.
Böcker som lånas på pedagogkortet har ingen övertidsavgift och om enstaka böcker försvinner eller går
sönder behöver de inte ersättas. Om pedagogkortet missbrukas, så kan skolan komma att bli ersättningsskyldig. På pedagogkort kan du bara låna från den kommun du arbetar i.
När klassen besöker folkbiblioteket för att låna böcker som eleverna ska läsa i hemma, ska eleverna
låna på egna bibliotekskort. En del barn har redan skaffat ett lånekort privat, men inte alla. För att få
ett kort behövs en av målsman undertecknad låneförbindelse. Låneförbindelsen ska fyllas i och sedan
lämnas till biblioteket i god tid innan ett klassbesök. Det går bra att skriva ut låneförbindelsen från:
https://www.kungalv.se/kultur--fritid/bibliotek/
PIN kod väljer du/eleven själv. Du kan ändra din PIN-kod på vår webbplats eller på biblioteket.
Lånetiden är 4 veckor. Det går att förlänga lånet själv på biv.se om ingen står på kö.
Fler frågor? Kontakta oss!
E-post: stadsbiblioteket@kungalv.se
Telefon: 0303-23 82 10
Hälsningar
Kungälvs bibliotek

