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For at dit barn kan blive oprettet som låner på biblioteket, er det ifølge
bibliotekets reglement nødvendigt, at du giver din tilladelse.

For at dit barn kan blive oprettet som låner på biblioteket, er det ifølge
bibliotekets reglement nødvendigt, at du giver din tilladelse.

Udfyld venligst blanketten, og aflever den på biblioteket.

Udfyld venligst blanketten, og aflever den på biblioteket.

Når du udfylder rubrikken med e-mail adresse og mobilnummer, får du
reserveringer/hjemkaldelser/påmindelser som e-mail/sms.

Når du udfylder rubrikken med e-mail adresse og mobilnummer, får du
reserveringer/hjemkaldelser/påmindelser som e-mail/sms.

Påmindelser sendes 3 dage før dit barns materialer skal afleveres.
Det er dog stadig dit ansvar at tjekke afleveringsdatoen.

Påmindelser sendes 3 dage før dit barns materialer skal afleveres.
Det er dog stadig dit ansvar at tjekke afleveringsdatoen.

Pinkoden giver dig adgang til selvbetjening/reservering på bibliotekerne
samt e-ressourcer.

Pinkoden giver dig adgang til selvbetjening/reservering på bibliotekerne
samt e-ressourcer.

Oplysninger til Lånerkort
-

Barnets CPR-nummer:

Oplysninger til Lånerkort

Fornavn:

Fornavn:

Efternavn:

Efternavn:

Gade og Nr.:

Gade og Nr.:

Postnummer:

By:

-

Barnets CPR-nummer:

Postnummer:

By:

Hvilket bibliotek foretrækker du, når
du skal hente bøger, som du har
reserveret?

Hvilket bibliotek foretrækker du, når
du skal hente bøger, som du har
reserveret?

Forældres e-mail:

Forældres e-mail:

Pinkode (fire tal)

Mobilnummertil sms:

Forældreunderskrift:

Jeg henter app’en BIBLIOTEKET

Pinkode (fire tal)

Mobilnummer til sms:

Forældreunderskrift:

og har mit lånerkort på mobilen.

Jeg henter app’en BIBLIOTEKET

Jeg bruger mit sundhedskort som lånerkort

Jeg bruger mit sundhedskort som lånerkort

Jeg vil gerne have et børnelånerkort

Jeg vil gerne have et børnelånerkort

og har mit lånerkort på mobilen.

Søg, reserver
og forny

Søg, reserver
og forny

Få besked
når du skal hente
eller aflevere

Få besked
når du skal hente
eller aflevere

Få overblik
over bibliotekets
arrangementer

Få overblik
over bibliotekets
arrangementer

Hent app’en her:

Hent app’en her:

BIBLIOTEKET

Glemt dit
lånerkort?
Find det i
BIBLIOTEKET
app’en

BIBLIOTEKET

Glemt dit
lånerkort?
Find det i
BIBLIOTEKET
app’en

