
 
   

 
Opfølgende spørgsmål om skolebiblioteker og 
klasselånerkort

 

Kære Rasmus

Du har den 9. februar 2022 stillet opfølgende spørgsmål til 
forvaltningen om skolebiblioteker og klasselånerkort:

1. Hvad koster det at få klasselånerkort?

2. Hvor mange skoler har valgt at betale hhv. ikke betale? Og 

hvilke skoler er det.

3. Hvad vil det koste, hvis alle skoler gik sammen om at få 

klasselånerkort - kan man få mængderabat?
 
Besvarelse

Ad 1
Prisen for et klasselånerkort er er 100 kr. pr. elev pr. år. Et klasselånerkort 
til en klasse med 28 elever koster således 2.800 kr. pr. år. Kultur og 
Fritidsforvaltningen (KFF) beretter, at prisen er sat lavt med henblik på, 
at Københavns Biblioteker kan opnå erfaringer med benyttelsen og har i 
den forbindelse taget forbehold for, at prisen kan blive reguleret i årene 
fremover. I givet fald vil KKF informere skoler på ordningen herom.
 
Ad2
Pr. 11/2 2021 har Københavns Biblioteker indgået aftale om 
klasselånerkort til Brønshøj Skole og Skole- og dagbehandling 
Frederikshøj. Tre andre interesserede skoler har rettet henvendelse til 
Københavns Biblioteker med henblik på at indgå aftale. Der gøres 
opmærksom på, at ordningen er ny og først trådte i kraft 1. januar 2022.
Derudover har de fire skoler Ørestad Skole, Dyvekeskolen, Tingbjerg 
skole og Kirsebærhavens skole, som er samlokaliserede med et 
folkebibliotek, også klasselånerkort.
 
Ad3
KFF beretter, at der desværre ikke er mulighed for at tilbyde 
mængderabat i den nuværende ordning, og at prisen er sat lavt med 
henblik på, at Københavns Biblioteker kan opnå erfaringer med 
benyttelsen af ordningen. Dertil kommer, at ordningen ikke er 
tilrettelagt på en måde, der giver stordriftsfordele.
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