
  

Hovseter Skole FAU (Foreldrenes 

arbeidsutvalg)   

  

Til foreldre og elever   

Tilbud om leie av bokskap på Hovseter skole   
  

FAU disponerer ca. 520 bokskap som leies ut til skolens elever. Erfaringsmessig er 

skolesekken svært tung. Etter ønske fra elver og foreldre startet bokskapsprosjektet i regi av 

FAU i 2000. Skapene er plassert sentralt i skolebygningen og er ment for oppbevaring av 

bøker og personlige effekter.   

  

Betingelser ved leie av skap:   
  

 Leie for hele skoletiden på Hovseter (alle 3 år) er kr. 600,- hver enkelt ordner lås selv. 

 Leiekontrakt for skap må inngås for hele skoleperioden (dvs. ut 10. trinn). Leie 

refunderes ikke. 

 Elevene må selv ta ansvar for skapets innside og innholdet i skapet. FAU som eier av 

skap har kun ansvar for utvendig vedlikehold.   

 Elevene må sørge for at skapet til enhver tid er låst.   

 Skap uten lås kan bli tømt og plombert og inndratt til fordel for andre elever.   

 Det er ikke tillatt å bytte skap eller fremleie skap til andre elever.   

 Eleven plikter å gi skolen eller FAU adgang til skapet på forespørsel.   

 Elevene forplikter seg til å fjerne låsen, tømme skapet og rengjøre det for overtagelse 

senest 1 uke før skoleslutt, eller ved oppslag. Tidspunktet bekjentgjøres på skolen.   

 Om låsen ikke er fjernet ved tilbakelevering blir denne klippet og innholdet 

overlevert skolen.   

 Skolens vaktmester er behjelpelig med å åpne eller reparere skap. Utleielisten er 

tilgjengelig på kontoret, og brukes som kontroll av hvem som disponerer de 

forskjellige skapene.   

  

Bestilling og tildeling av skap:   
  

Man bestiller skap og bekrefter sin bestilling ved å betale inn kr. 600,- til   



kto: 18 22 63 92 471 v/FAU Hovseter skole. På innbetalingen må det oppgis elevens 

fulle navn, klasse og klassebokstav (eks. ”Bokskap til Ole Olsen, 8 A”).   

  

Ved bestilling aksepterer man de betingelsene som er satt for utleie av bokskap ved 

Hovseter Skole. Skap blir tildelt i den rekkefølge vi mottar innbetaling. Får vi inn flere 

innbetalinger enn vi har skap, returneres innbetalt beløp til betalers konto.   

Tildeling av skap til de nye 8. klasser og nye elever skjer normalt i løpet av de første dager på 

skolen.   

  

Endelig dato og tidspunkt vil bli bekjentgjort ved oppslag på skolen og på skolen nettsider.  

Elevene ordner selv lås til skapet, kodelås anbefales.   

  

Kontakt:   
  

Ved enkle reparasjoner av skap kan vaktmester kontaktes direkte. Andre spørsmål rettes til 

bokskapskoordinator på e-post til: bokskaphovseter@yahoo.no   

  

Med vennlig hilsen   

Hovseter Skoles FAU  


