Avtale om lån av gratis læremidler
Elevens navn:

Klasse:

Alle elever i videregående skole har krav på gratis læremidler. Vestfold fylkeskommune har
bestemt at skolene skal låne ut læremidler til elevene. Denne ordningen innebærer at
eleven/foresatte må kvittere for mottatte læremidler i denne avtalen.
Siste frist for innlevering av læremidlene er satt til stengetid siste skoledag i inneværende
skoleår. Alle læremidlene skal leveres inn hvert år. Ved avbrudd eller bytte av fag eller skole
skal læremidlene leveres tilbake umiddelbart.
Læremidlene er skolens eiendom og skal leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning. Med
tilfredsstillende forfatning menes:



Det skal ikke være notater, understrekninger eller bruk av markører i bøkene.
Bøkene skal ikke mangle strekkode, sider, ha vannskade, være tilgriset eller på
annen måte ha mer enn normal slitasje.
For å forhindre forbytting av læremidlene og unødig slitasje, anbefaler vi at du bruker og
bokbind navner læremidlene.
Krav om erstatning
Dersom læremidlene ikke leveres inn til avtalt tid og i tilfredsstillende forfatning, må de
erstattes. Faktura pålydende læremidlenes innkjøpspris + adm. omkostninger (50,-) blir sendt
ut. Fakturaen trekkes ikke selv om læremidlene leveres etter fristen. Hvis faktura ikke blir
betalt går kravet til inkasso og inngår i fylkeskommunens purre- og inkassorutiner.
Avtalens varighet
Denne avtale er gyldig så lenge du er elev ved en av de videregående skolene i Vestfold
fylkeskommune.
Egenerklæring:
Ved undertegnelse av denne avtale erkjenner jeg å ha lest «Avtale om lån av gratis
læremidler»
Jeg er innforstått med at brudd på disse reglene vil påføre meg erstatningskrav som nevnt
ovenfor.
Ansvaret gjelder tilsvarende for foresatte til umyndige elever etter underskrift.
Dersom jeg er under 18 år, vil en av mine foresatte også undertegne
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944 025 391
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33 30 93 01

Epost:
Hjemmeside:

post@kompetansebyggeren.no
www.kompetansebyggeren.no

