Modtag sms og e-mail
fra dit bibliotek på skolen
Kære elever og forældre på de bornholmske folkeskoler
Hjælp hinanden og biblioteket ved at modtage beskeder på sms, e-mail
eller måske begge dele!
Fordelene er:
• Få straks besked, når reserveret materiale er parat
• Få en påmindelse 3 dage før lånetiden udløber
I kan sammen aftale, hvem beskeden skal sendes til. F.eks. sms til
eleven og e-mail til forældre — eller omvendt!
Se på bagsiden hvordan du gør.
Reservationer
I har 8 dage til at hente og låne et reserveret materiale. Derpå slettes
reservationer automatisk, og bogen sendes videre. Så hvis du/I glæder
jer til at læse en bestemt bog, så er det smart at få hurtig besked via
sms/e-mail. Læs hvordan på bagsiden.
Hvis biblioteket ikke har din sms/e-mail, så sender vi papirbrev til skolen, og dermed får I kortere tid til at hente bogen.
Ferier og afhentningssted
Reservationer kommer normalt til afhentning på skolens bibliotek.
Hvad så i skoleferierne, hvor biblioteket på skolen kan være lukket?
Bestil til et andet bibliotek, som måske er tættere på hvor I bor, og som
holder åbent i ferierne. Se hvordan man ændrer afhentningssted nederst på bagsiden.
Feriepause til reservationer
Giv biblioteket besked om hvornår du/I er ude og rejse, så sætter vi
dine reservationer på pause. Du beholder din plads i køen, og får bogen
når du er hjemme igen. Det er da smart!
Se på bagsiden hvordan du gør.
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• Gå til bibliotek.brk.dk
• Vælg ’Log ind’ øverst i højre hjørne
• Indtast cpr-nr. eller lånerkortnr. (tallet nederst på dit lilla kort)

og din pinkode (4 tal)

• Vælg ’Min konto’ øverst
• Vælg ’Brugerprofil’.
• Udfyld nu de ønskede felter.

Husk at trykke på ’Gem’ nederst inden at
du afslutter!

Få besked pr. SMS
Få besked pr. -mail
Ændre afhentningssted

Slut pause for reserveringer

Start pause for reserveringer

Gem

