
Kære forælder 
Dit barn skal sammen med klassen besøge Hovedbiblioteket i Viborg.
Formålet med besøget er, at vise børnene biblioteket, at vise de 
mange spændende muligheder, som børnebibliotekt byder på, og give 
børnene lyst til at benytte tilbuddet – gerne sammen med familien.
 
I forbindelse med besøget viser vi børnene en lang række materialer, 
og mange vil som regel gerne låne noget med hjem. Hvis du synes, det 
er i orden, så skal dit barn have et lånerkort. 

Hvis barnet allerede har et lånerkort, så skal kortet bare medbringes. 
Hvis ikke, så skal du udfylde det vedhæftede skema, som skal med-
bringes den dag, hvor klassen besøger biblioteket.
 
Sammen med lånerkortet får børnene folderen: ”Gør det selv hjemme- 
fra”, som bl.a. fortæller, hvordan du kan se, hvad dit barn har lånt, 
og hvordan du kan forny materialet ved at logge ind på bibliotekets 
hjemmeside. 

OBS! Alle materialer, som er lånt på Hovedbiblioteket i Viborg, kan 
afleveres på alle lokalbiblioteker i Viborg Kommune. 

Venlig hilsen,
Børnebiblioteket, Viborg Bibliotekerne 

Har du spørgsmål så ring til Børnebiblioteket på tlf.: 87 87 34 40 
eller send en mail til boernebibliotek@viborg.dk



Samtykke til oprettelse af lånerkort for personer 
under 18 år

Barnets oplysninger

Navn _________________________________________________

CPR-nr.        -      (alle 10 cifre)

Adresse _______________________________________________

Evt. mobilnr. ___________________________________________

Forældreoplysninger

Navn _________________________________________________

CPR-nr.        -      (alle 10 cifre)

Mailadresse ____________________________________________

Mobilnr. _______________________________________________

Forældreunderskrift ______________________________________

Som forældremyndighedsindehaver/værge giver jeg hermed samtykke til, at ovenstående 
må foretage hjemlån fra bibliotekerne i Viborg Kommune på de gældende vilkår, 
og erklærer mig samtidigt indforstået med at erstatte bortkomne og/eller ødelagte mate-
rialer indtil mit barn fylder 18 år. 

Vi behandler alle personfølsomme oplysninger fortroligt iht. Persondataloven.
Hvis du ikke ønsker at skrive dit barns personlige oplysninger på denne blanket, skal du møde 
personligt op på dit nærmeste bibliotek i Viborg Kommune og oprette dit barn som bruger. 

Vi skal dog under alle omstændigheder bruge dine og dit barns oplysninger (personnummer, 
adresse, telefonnummer, mailadresse) iht. vore låneregler.


