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Bruksanvisning for bruk av skolens 
bibliotek på nett 
 

Her er en oversikt over de viktigste tingene dere som elever og foresatte bør kunne.  

Skolens bibliotekside på nett er: https://grunnskolenoks.bib.no 

Dette er hva dere møter når dere søker opp siden: 

 

 
Til venstre på siden er det en fane med underkategoriene: 
 
Hjem (leder deg tilbake til startsiden) 
Huskeliste (her kan du lage egne lister med bøker du liker, ønsker å lese ol.). 
Lånt og bestilt (her får du oversikt over egne lån og bøker du har reservert). 
Min side (her kan du se og oppdatere egen kontaktinfo, pinkode ol.) 
Meldinger (brukes for kontakt med biblioteket). 
 
Logge inn 
 
Trykk på «Logg inn» øverst til høyre på siden. 
 

 
 
 

https://grunnskolenoks.bib.no/
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Trygg på «Logg inn med Feide», og logg inn på vanlig måte. 

 
 
 

 
Oppdater kontaktinfo 

Gå til «Min side» og videre inn på «Min profil» i venstre kolonne. 

Sjekk at rett kontaktinfo er lagt inn. Dersom 
det legges inn emailadresse kan denne 
brukes som brukernavn ved innlogging.  
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Søke opp og reservere bøker 
Når dere kommer inn på hovedsiden vil dere se at det er et søkefelt midt på siden hvor dere 
kan søke opp bøker. Her kan dere søke etter en spesiell bok, en forfatter, et emne osv., og 
programmet vil finne alle bøker relatert til dette ordet, samt ord som ligner. Trykk inn på det 
ordet som samsvarer med det dere prøvde å søke på. 
 

 
 
 
 
 
Da vil dere få opp alle 
boktitlene som passer til 
søket deres. 
 
 
 
 
 
 
 
Trykk på «Vis mer» for å 
lese om en bok. 
 



4 
 

 

Fra her kan du bestille boka, dersom du ønsker å låne den. Du kan også velge å bestille hele 

serien eller bestille bøker av samme forfatter. Da få du oversikt over andre bøker i serien, 

eller av samme forfatter, og kan huke av de bøkene du ønsker å reservere:  

Her velger du også om du ønsker å få 
bøkene samtidig, eller om du ønsker å 
reservere dem etter hverandre (gjøres 
ved å legge inn ønsket dato for 
reservering).  
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Du kan også legge boka til en egen huskeliste. Det kan være greit dersom du ønsker å lese 
boka senere og ikke vil glemme tittelen på boka. Da trykker du på «Legg i huskeliste…» 

 

Om det er første gang du legger til en bok i huskelisten din må du opprette en huskeliste. 
Det gjør du ved å skrive inn et listenavn og trykke på «Lag liste». Boka legges automatisk til 
denne listen.  

 

Når du senere vil legge nye bøker inn i en huskeliste huker du bare av for den listen du vil 
bruke, også havner bøkene der.  

 

 

 

 



6 
 

Administrere egne lån og reserveringer 

Gå til «Lånt og bestilt» for oversikt over egne lån. Her vil du få oversikt over alle lånene dine. 
Merk deg når bøkene må leveres inn. NB: Se til at forfalte 
bøker blir levert omgående. Ta kontakt med biblioteket 
dersom du ikke finner boka (gjøres via «Meldinger»).  

 

 

For å se bøker du har reservert scroller du helt ned på siden. 
Dersom du ikke ønsker å låne boka likevel kan du her slette 
bestillingen ved å trykke på avbestill.  

 

 

Kontakte biblioteket 

For å kontakte biblioteket kan du sende en melding. Det gjøres inne på «Meldinger».  

Når du trykker på «Meldinger» vil du først bli bedt om å velge 
en kategori – altså et emne for meldingen. Dette må gjøres før 
du kan skrive meldingen.  
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Deretter skriver du meldingen og trykker på send. 

 

Etter at meldingen er sendt vil du kunne lese den inne på samme side. Svaret fra biblioteket 
vil også dukke opp her.  

 

Bibliotek-vettregler 

Vi vil til slutt minne om bibliotekets regler. 

Når elevene er på biblioteket skal de holde et lavt lydnivå. Ta hensyn til andre brukere av 

biblioteket. Gå rolig. Rydd i hyllene etter dere slik at det er hyggelig for dem som kommer 

etter dere. Og husk alltid å registrere bøker som skal lånes ut og leveres. 

Vær nøye med å overholde lånefrister. Erfaringsmessig går flere bøker tapt dersom disse 

fristene ikke overholdes. Tapte bøker må erstattes av hjemmene. 

Lærebøker som lånes ut skal det settes bokbind på. Her foretrekkes det gjennomsiktig 

plastbind, men annet bokbind er også greit. Elevens navn og skoleår (eks: Fredrik 20/21) 

skrives innenfor bokens perm, fortrinnsvis med blyant.  

Vær nøye med tett innpakning på mat og drikke i skolesekken, slik at ikke bøkene risikerer 

skade under transport. Bøker med vannskade må erstattes av hjemmet.  

Dersom lærebøkene viser tegn til slitasje så ta gjerne kontakt med biblioteket, slik at vi kan 

reparere skaden før den blir omfattende. Bøker med store skader påført av låner må 

erstattes av hjemmet.  


