
 

                                                                                                                                     

 

 

 

Elevskabe på skolen  
 

Kære forældre og elever 

 

Skolen har et samarbejde med Elevskab.dk, der tilbyder elevskabe på lejebasis og tiden er inde 

til at tage stilling til evt. ny booking eller flytning. 

 

Her er information, for dig der HAR et skab: 

➢ Er skabsleje betalt for næste skoleår, men du flytter klasseværelse efter sommerferien, skal du 

selv registrere flytning via Log-in på hjemmesiden  www.elevskab.dk  Denne registrering skal 

senest ske d. 01.07.2019 og dit gamle skab skal tømmes og rengøres inden sommerferiens start. 

For sen registrering af flytning og manglende tømning/rengøring af skabet kan resultere i, at du 

ikke kan få et nyt skab ved den nye klasse, eller kun mod betaling af et flyttegebyr!  

 

➢ Er du i tvivl om, hvor din klasse bliver placeret efter sommerferien og derfor ikke ved, hvorhen 

du skal flytte dit skab, kan du parkere din lejeaftale ved at skrive en mail til os inden 

01.07.2019. 

 

➢ Udløber skabet i år og du flytter klasseværelse efter sommerferien og ønsker skab der, bedes du 

booke et nyt skab, via menupunktet ’BOOK ET ELEVSKAB’ for at lave en ny booking. 

 

  

➢ Når du logger på www.elevskab.dk kontrollér venligst mail-adr. og tilføj meget gerne en 

alternativ mail-adr.! 

 

➢ Udløber dit nuværende skab nu til sommerferien eller fraflytter du skabet, er det vigtigt at du får 

tømt og rengjort skabet senest den sidste skoledag inden ferien. Bruger du den originale lås, så 

lad den sidde på skabet med den kode, der er registreret i stamdata på vores hjemmeside. Har du 

ændret koden uden at registrere den nye kode i stamdata, bedes du at gøre det nu. Det er vigtigt 

at låsens kode er den, der er registreret i dine stamdata! 

 

➢ Bliver du i samme klasselokale og er skabslejen allerede betalt for næste skoleår, behøver du 

ikke at foretage dig noget; du kan lade dine ting blive i skabet og lade det blive låst. 

 

Vejledning til flytning af skab: 

Dit skab bliver ikke automatisk flyttet, hvis du flytter klasse til en anden gruppe/afdeling i 

forbindelse. med næste skoleår.  

 

Flytter klasselokale, så skal du bestille en flytning af dit skab, INDEN 01/07/2019, så er 

flytningen gratis og du er sikker på, at der er et skab klar til dig til det nye skoleår.  

Flytninger efter d. 01/07/2019 er kun muligt, hvis der er ledige skabe. 

 

Flytning gør du således: 

 

1. Gå ind på www.elevskab.dk  

2. Log ind med dit login og dit kodeord  

3. Vælg ’Mit ElevSkab’ i top-menuen.  

4. Vælg ’Flyt dit Skab’  

5.  Følg dernæst vejledningen på skærmen.  

 

 

http://www.elevksab.dk/
http://www.elevskab.dk/


 

                                                                                                                                     

 

OBS!: Dit skab flyttes ikke fysisk. Det er et nyt skab du får.  

Så husk, at tage dine ting ud af skabet inden den sidste skoledag. Har du en egen lås, så tag også 

den med.  

Lås skabet med den originale lås og den registrerede kode - der sidder en ny på det skab du får i 

den nye afdeling.  

Skulle du mod forventning få problemer eller andet, så send en mail til info@elevskab.dk   

Oplys da gerne dit Elev nummer. 

 

 

 

 

Her er information, for dig der IKKE har et skab, men gerne vil booke et fra næste 

skoleår: 

 

Har du ikke et skab nu, men godt kunne tænke dig et, kan du lave en skabsbooking via vores 

hjemmeside www.elevskab.dk. Vælg ’BOOK ET ELEVSKAB’, vælg din skole, periode, 

placering osv. Lejen kan betales med Dankort ifm. bookingen eller efterfølgende via 

bankoverførsel. 

 

For at være sikker på at få et skab, skal du booke inden 01.07.2019, da vi klargør skabene og 

tilpasser antal af skabe i sommerferien. Venter du med booking til efter skolestart, kan du 

risikere, at skabene er udsolgt.  

 

Skabene måler ca. 40x40x50 cm, som giver god plads til bøger, mapper, styrthjelm eller hele 

sports- og skoletasker. 

 

 

Booking, betaling og evt. spørgsmål administreres alt sammen af Elevskab.dk, via 

websiden: www.elevskab.dk.  

 

For spørgsmål kontakt os gerne på info@elevskab.dk. 

 

Med venlig hilsen 

elevskab.dk 
 

http://www.elevskab.dk/
http://www.elevskab.dk/

