
Åpningstider på biblioteket 5.- 7.klasse 
  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  
8.00 - 8.30  Raske utlån   «Konglekort» 

                                                ak 

0.time 0.time Raske utlån   «Konglekort» 
                                             ak 

0.time  

1.time 
8.30-9.30 

1.time  

ÅPENT     5.-7.klasse           ak 
1.time 1.time                                  

ÅPENT    5.-7.klasse     
km 

1.time 1.time  
Åpent for klasser sammen med lærer.  

Lillefri  Lillefri    «Konglekort»                               
Raske utlån                      km 

   

2.time  
9.45-10.45 

2.time 
 

2.time 
 
Bibliotekarenes team-møte 

2.time 2.time 
 

2.time                                    

ÅPENT       5. - 7.klasse      km 
Raske utlån    «Konglekort»                    
kl. 10.30 - 10.45                   ak 

Raske utlån   «Konglekort»                    
kl. 10.30 - 10.45                 ak 

Spisetid      

Storefri   STOREFRI                          km 
7.klasse 

STOREFRI                      ak 
7.klasse 

  

3.time 
11.30-12.30 

3.time 3.time 3.time 3.time 

ÅPENT           5.-7.klasse                                                                                             
3.time  
Åpent for klasser sammen med lærer.  

Lillefri    Raske utlån   «Konglekort»                   
Lillefri                                  ak 

 

4.time 
12.45-13.45  

4.time 
Åpent for klasser sammen med lærer.  

4.time                                      
ÅPENT      5.-7.klasse       ak 

4.time 4.time                                  
ÅPENT     5.-7.klasse      ak 

4.time 
Åpent for klasser sammen med lærer.  

Lillefri  ÅPENT     «Konglekort» 
Raske utlån                       ak                                        

 Raske utlån   «Konglekort»                                                
Lillefri                                  ak 

 

5.time  
14.00-15.00 

5.time 
Åpent for klasser sammen med lærer.  

Leksehjelp 5.trinn            ak 
 

AKS 5.time  

ÅPENT    5.-7.klasse       ak 
AKS 

15.00 -16.00 
 

Leksehjelp 5.trinn               ak AKS AKS AKS AKS 

Km = Kristine Grøseth Muggerud, ak=Anne Kristin Bjørgan                                                                                                                                       Gjelder fra 20.september 2017 

 



Hvite felt = STENGT bibliotek for 5.-7.trinn 

Velkommen til biblioteket skoleår 2017/18  

5.-7.klasse har sju faste bibliotektimer i uka. Disse timene er drop-in timer for hele mellomtrinnet og derfor kan dere ikke sende flere enn cirka fem elever 

av gangen. Vi har laget konglekort som eleven skal ha med seg til alle bibliotekbesøk. Konglekortet skal vises fram og dermed vet vi at din elev har fått lov til 

å gå på biblioteket av sin lærer.    

 

«Raske utlån» er timer som er lagt til noen friminutt og halvtimen før skolestart, se timeplanen for biblioteket. Elevene får her mulighet til å raskt låne en ny 

bok og levere tilbake. Dette er ikke timer elevene skal oppholde seg på biblioteket og vi ønsker at eleven skal ha med seg konglekortet.  

 

Åpent for klasser sammen med lærer. Mandag og fredag ettermiddag er biblioteket ubemannet. Lærer med sin klasse kan bruke disse timene på 

biblioteket. Reserver en klassetime via bookingskjema som du finner på Portalen. 

 

Vi har åpent storefri for 7.klasse to dager i uka, tirsdag og onsdag.  Vi har kapasitet til å ta imot en klasse eller to halve klasser av gangen  

 

Annet:  

 Vi ønsker at så mange som mulig av dere voksne registrerer boklån i datasystemet, Mikromarc.  Kom innom så vil vi gi deg opplæring!  

 I nødstilfeller kan utlån også registreres i RØD SKRIVEBOK som ligger på skranken.  


