SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE – BIBLIOTEKET
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV BIBLIOTEKET – FORVENTNINGER TIL
ELEVER OG ANSATTE
Vi forventer av dere som elever:












At du bidrar til et godt læringsmiljø ved at du snakker lavt og ikke forstyrrer andre
At du kaster søppel når du er ferdig med å spise
At du tar vare på bøker og annet materiale du har lånt av oss
At du har med deg lærebøkene dine på skolen, ettersom antall ekstra eksemplarer av
lærebøker er begrenset
At du har med elevkort når du skal låne og skrive ut
Dere kan forvente av oss som bibliotekansatte:
At dere får veiledning og hjelp til å finne informasjon
At dere får hjelp til riktig kildebruk
At dere får brukeropplæring (lære å søke i bibliotekkatalogen, lære hvordan dere skal
finne fram i samlingen, lære hvordan dere bruker printer osv)
At dere kan komme med ønsker til hvilke bøker og filmer som skal kjøpes inn
At dere får arbeidsro til å jobbe med skoleoppgaver

Arbeidsro:
Biblioteket er først og fremst et arbeidssted og ikke et oppholdsrom. Det skal være såpass
rolig at elever kan sitte og jobbe med oppgaver, individuelt eller i gruppe, uten å bli
forstyrret. Dette gjelder også bruk av telefon, og lyd fra video og PC. Hodetelefoner kan
lånes på biblioteket for elever som trenger å høre lyd fra PC/mobil. Dersom en elev støyer
for mye eller forstyrrer medelever, lærere eller bibliotekpersonale, må eleven forlate
biblioteket. Når en gruppe elever sitter sammen i biblioteket, kan det av og til bli bråk og uro
uten at en enkelt elev alene kan holdes ansvarlig for det. Hvis en slik situasjon oppstår, vil
det føre til at hele gruppa må forlate biblioteket.

Lærebøker:
Det forventes at elevene stiller forberedt til timene og har med seg de bøkene og
hjelpemidlene de trenger. Biblioteket har begrenset med ekstra eksemplarer av lærebøker
og det er derfor viktig at alle tar med seg bøker til timen. Konsekvensen av å ikke ha med seg
boka er at man må klare seg uten bok i timen og på prøver.

Spising:
Det er ikke spiseforbud i biblioteket. Det er derfor veldig viktig at alle bidrar til å holde
lokalet rent og ryddig ved å kaste søppel når man er ferdig med å spise.

