
  
   

SKOLE-PC – 2022/2023  
  
Det vil deles ut skole-pc til elever på Vg1 og nye elever på Vg2 og Vg3. Mer informasjon 
om dette kommer første skoledag.  

  

GRATIS LÆREBØKER – 2022/2023  
  
Det er gratis læremidler i videregående skole i Norge. WANG har et samarbeid med Boklisten som 
administrerer ordningen for skolen.   
  
Boklisten har en nettside (www.boklisten.no) der du må bestille de bøkene du skal ha. Nettsiden 
virker som en vanlig nettbutikk.  
  
Boklisten vil administrere utlånet ved at du som elev registrerer deg og din bokliste på 
www.boklisten.no. Herfra skal du skrive ut en låneavtale, og du vil da få utlevert bøker mot at 
denne låneavtalen er underskrevet av en myndig. Altså enten en av dine foresatte eller deg selv 
hvis du er over 18 år. Elever under 18 år som bor på hybel må registrere seg med foresattes 
underskrift. Husk at du er selv ansvarlig for å skaffe riktige bøker!  
  
Gjør følgende:  

- Gå inn på www.boklisten.no  
- Registrer deg   
- Bestill bøker som i en vanlig nettbutikk.   
- Les gjennom betingelsene for utlån!  
- Skriv ut registreringssiden (låneavtalen) og signér.   
- Ta med signert skjema til fastsatt utleveringssted og få utlevert bøkene.   
- Bøkene leveres ut av boklisten.no utenfor skolens lokaler. Hovedutdelingen på 

WANG i Oslo er satt til tirsdag 23. august. Ekstra dager for utdeling er 29. august og 
5. september, men vi anmoder alle elever om å gjøre sitt beste for å få bøkene den 23. 
august slik at man er klare for undervisning! 

  
Om en bok mistes, stjeles eller ødelegges i løpet av utlånsperioden må eleven/foresatte selv skaffe 
ny bok for å ha tilgang til lærebok samt for å slippe gebyr. Ved” ødelagte” bøker menes:  
  

- Boken har ikke alle sidene   
- Har ødelagt forside  
- Har sammenklistrede sider  
- Har sterk lukt  
- Har andre skader som vanskeliggjør normal bruk   
- Har understrekninger  
  

All informasjon om utlevering, innlevering og eventuell bytting av bøker finner du på Boklisten.no 
sine nettsider. Har du spørsmål som du ikke finner svar på i nettsiden, kan du sende en e-post til 
info@boklisten.no.   
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