UNDERVISNINGSVERKSTAD
STUDENT WORKSHOP
ORDNINGS OCH SÄKERHETSREGLER
ALLMÄNT

Ensamarbete är inte tillåtet i verkstäderna. För att utföra arbeten i verkstäderna krävs att minst
tre personer är närvarande. Ingen förtäring är tillåten i v erkstaden.

ÖPPETTIDER

Verkstäderna är öppna följande tider: måndag-fredag 08.00-16.30, raster 10.00-10.30, 12.0013.00 och 14.30-15.00. Utlämning av material sker dagligen 08.00-08.30.

HÖGSTA ANTAL STUDENTER OCH KURSER SOM BOKAR VERKSTADEN
Högsta antal studenter i v arje v erkstad är 8. Kurser som är bokade i verkstäderna går alltid

före andra aktiviteter. Möjlighet till personlig bokning finns, kontakta instruktör, personligen
eller via e-post.

SÄKERHET och KLÄDSEL

Skyddsglasögon och hörselskydd skall alltid användas vid arbete i maskinerna Se till att använda
ordnad klädsel, inga löst hängande klädesärmar, halsduk, skärp eller utstickande smycken. Långt
hår säkras eller hålls på plats av huvudbonad. Mobiltelefoner och MP3-spelare får inte användas.

MASKINER

Den som använder en maskin skall vara väl förtrogen med maskinens skötsel och skyddsanordningar samt väl instruerad i arbetsmetoden. Fastsättning av arbetsstycke och verktyg skall kontrolleras noggrant innan maskinen startas. Kontrollmät aldrig när maskinen är igång.

OBS! Fråga v erkstadsinstruktörerna om du är osäker.

STÄDNING
Efter av slutat arbete skall maskinerna städas . Använd spånutsug eller borste. Tryckluft får

inte användas. Städa aldrig när maskinen är igång. Återställ använda verktyg och lägg undan
dina modeller och material. Kvarglömda delar kastas inför varje veckoslut.

FÖRSTA HJÄLPEN OCH BRAND

Memorera var verkstädernas nödstopp, förbandsmaterial, utrymningsvägar, brandfilt och brandsläckare finns.

RAPPORTERING AV SKADOR OCH TILLBUD

Skador, tillbud och riskfyllda förhållanden skall omedelbart rapporteras till instruktör eller verkstadsansvarig. Incidentblanketter finns tillgängliga på både IKDC- och A-verkstäderna

UNDERVISNINGSVERKSTAD
STUDENT WORKSHOP
WORKSHOP RULES
GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

Never work alone in the workshop. No equipment may be operated unless three persons are
present. Eating and drinking is prohibited in the workshop.

WORKSHOP HOURS

The Workshops are open Monday-Friday 08.00-16.30, breaks 10.00-10.30, 12.00-13.00 and
14.30-15.00. Material will be handed out 08.00-08.30 at daily basis.

HIGHEST NUMBERS OF STUDENTS

Highest numbers of students in each Workshops is set to 8. Courses that are booked in the
Workshops take precedence before other activities. For personal booking regarding advice in
project contact an instructor in person or by email.

SAFETY and CLOTHING

Always use of eye and ear protection in the workshop. Tie back long hair and avoid loose-fitting
clothing as scarves and loose belts. Remove rings and other jewellery that can catch in moving
parts. Use of Cell phones and MP3-players is not allowed in the Workshop.

MACHINERY

Do not attempt to operate any machinery until you are sure you know how to use it. Ensure
that all appropriate guards are in position and that all tools and work pieces are secure before
starting the machine. No measuring while the machine is running.
NB! If in doubt, ask a Workshop instructor!

CLEANING

Clean machines after use. Use vacuum cleaner or brush. Never use compressed air for cleaning
clothing and machinery. No cleaning while the machine is running. Restore used tools and put
away your models and materials. Models and materials that are left in the Workshop will be
removed every weekend.

FIRST AID AND FIRE EMERGENCIES

Memorize where the emergency stop buttons, first aid kit, emergency exits, fire blanket and fire
extinguishers are placed in the workshop.

ACCIDENTS and INCIDENTS

All accidents, incidents, dangerous occurrences must immediately be reported to an Instructor
or the Workshop manager. Report forms are available in both IKDC and A-Workshop.

