1.29b Erstatning av skolebøker
Sist endret: 11.10.18

Generelt
På Kongshaugen ønsker vi å bidra til å lære barna at vi skal ta best mulig vare på både sine egne
ting, men også skolens materiell, bøker, utstyr osv., og at det får konsekvenser når noe blir ødelagt.
Derfor plaster vi bøkene, og barna skal ha på et bokbind for å beskytte boka best mulig.
En del bøker er ganske kostbare, og det vil også ha en god økonomisk gevinst for skolen, hvis vi
kan bruke bøkene noen ekstra år. Men uhell kan skje, og i noen tilfeller vil det være aktuelt for foresatte å erstatte boken.
Prisen på skolebøker kan variere fra ca. 120,- til 650,- for de dyreste. Ungdomsskolebøker er ofte
dyrere enn bøker i barneskolen. Bøker til et års bruk (som blir skrevet rett i) er noe rimeligere enn
bøkene til flere års bruk.
Definisjoner
Generelt er en bok å anse som ødelagt hvis deler av boka er uleselig/revet vekk eller at boka er utrivelig å levere ut til neste års elever. Det er gjerne også slik at dersom skolebøkene fremstår lurvete
og i dårlig stand, behandler man også bøkene dårligere.
En bok ansees som ødelagt hvis:






Boka har blitt klusset i
Boka har fått vannskade som gjør at sidene blir ødelagte, henger sammen, eller er mer enn ubetydelig krøllete/bølgete
En eller flere sider er revet opp mer enn et lite rift som kan tapes med en liten tapebit
Permen på boka har løsnet eller at kantene har blitt frynset opp
En side, eller en bit/ hjørne av en eller flere sider er frynset/revet bort

En bok som er blitt borte, skal naturligvis letes nøye etter både på skolen og hjemme. Hvis det viser
seg etter litt tid at boka er og blir borte, må den erstattes.
Erstatning
Når skolen har vurdert at en bok må erstattes, gjelder følgende:


Bøker som blir utlevert fra skolen helt nye må erstattes i sin helhet (prisen på ny bok) om de
blir ødelagt av eleven i løpet av det første bruksåret (bøker merkes med innkjøpsmåned og -år)

Kongshaugen kristne grunnskole
10-ÅRIG KRISTEN GRUNNSKOLE
Org.nr.: 915 170 064
Kontonr.: 2801 46 00487

Adresse: Gamle Ravei 312, 3270 Larvik
Telefon: 33 50 00 70
E-post: rektor@kongshaugen.com
Internett: www.kongshaugen.com





Bøker som er brukt av andre tidligere, og blir ødelagte, skal erstattes med 50% av hva boka koster ny
Bøker til bruk kun ett år (bøker som eleven skriver i) må erstattes i sin helhet hvis de blir så
ødelagte at de ikke kan brukes resten av året, og vi må bestille ny bok til eleven
En bok som er sporløst borte, må erstattes etter full pris på ny bok, uansett alder på boka

Vi ønsker at foresatte sier ifra om dere oppdager at en bok er blitt ødelagt, slik at vi kan ta en vurdering på om boka bør erstattes. Det vil kunne oppstå tilfeller hvor det er vanskelig å bedømme om
en bok skal erstattes, eller hvem som er skyld i skaden. Slike situasjoner søkes løst etter beste
skjønn, og uten at det skal oppleves urettferdig.
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