
Välkommen till Biblioteket! 

Du kan få hjälp & tips av bibliotekarien när det gäller ditt skolarbete! Givetvis även låna 
för din fritid också! 
 

Bibliotekets webb-plats https://dencyklandebibliotekarien.wordpress.com/

Bibliotekskatalogen/sökdatorn   
https://webbsok.mikromarc.se/Mikromarc3/Web/default.aspx?Unit=7091&db=familjenh
elsingborg 
Databas där man kan söka efter olika media som finns på skolan. Man kan även söka efter Stadsbibliotekets 

och övriga nordvästskånska biblioteks media - Familjen Helsingborg https://www.bibliotekfh.se/) 

 

Finns även ett frågeformulär på skolans hemsida Fråga biblioteket  
https://filbornaskolan.helsingborg.se/elev/bibliotek/  

Viktigt! 

I biblioteket arbetar man tyst så man inte stör andra elever. 
Ta aldrig ut böcker, tidningar mm från biblioteket om du inte först lånat vid 
datorn. Referensböcker lånas normalt inte ut.    
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Öppet:     Mån-tors 7.45 - 16, fre 7.45 – 14.15 
 
Lånekort: Bibliotekskortet Familjen Helsingborg gäller. (Bjuv, Båstad, Helsingborg, 

Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, 
Örkelljunga)  

   För att kunna låna själv vid elevdatorn eller låna om hemifrån behövs 
dessutom en personlig pin-kod (4 siffror).  

 
Lånetid:    4 veckor (ta ett datumkort) 
 

  Återlämning:  Lägg böckerna i återlämningslådan utanför eller i biblioteket. 

 

Filbornaskolans låneregler 
 
Alla låntagare måste underteckna ett låneavtal där man intygar att man accepterar och 
följer Bibliotekets låneregler. 

När det gäller elever under 18 år måste målsman/vårdnadshavare underteckna  
låneavtalet. 
 

  Personlig värdehandling 
  Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Om du förlorar ditt kort, måste du spärra  
  det. Du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort.  
  Målsman ansvarar för elevens kort och lånen som görs på kortet. 
  Förlorar du ditt kort, spärra det på Filbornaskolan eller genom att ringa 042-10 69 00. 
 

  Lånetid 
  Det är gratis att låna, men alla lån måste registreras i bibliotekets datasystem. Lånetiden är  
  normalt fyra veckor för böcker. Återlämningsdatum får du besked om när du lånar. Det är   
  viktigt att lämna tillbaka böckerna i rätt tid eller låna om dem, annars blir ditt lånekort  
  spärrat när faktura måste skickas hem. 
  Här kan du kontrollera lånetiden och göra omlån om det behövs      
 https://webbsok.mikromarc.se/Mikromarc3/Web/default.aspx?Unit=7091&db=familjenhelsingborg 

 

Ansvar för lånen 
Du ansvarar för det du lånar och är därmed ersättningsskyldig för försvunnet eller  
skadat material. Om lånen inte kommer tillbaka i tid skickas faktura hem till dig.  
Antingen återlämnar du eller förlänger lånet.   

   Om något är försvunnet eller skadat måste du ersätta biblioteket (schablonpris 350:-) 
 

På Stadsbiblioteket/övriga kommunbibliotek gäller speciella regler läs mer på  
www.bibliotekfh.se 
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