
2018-08-09 
1(8) 

 

  

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTIONEN FÖR KULTUR OCH KOMMUNIKATION 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2018 / 2019 

MANUALEN 
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MANUALEN innehåller allmän information och praktiska anvisningar till 
dig som studerar vid Estetiska enheten, IKK, i hus Key. Här hittar du 
information om personal, lokaler, utrustning och säkerhetsfrågor. 
MANUALEN är en handbok som syftar till att underlätta vårt gemen-
samma arbete och göra dina studier här smidiga, säkra och trivsamma. 
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 Estetiska enheten, Institutionen för Kultur och Kommunikation, IKK,  
 Linköpings universitet, 581 83 Linköping 
 
 Prefekt Ann-Kari Sundberg 
 Enhetschef Anders Narbrink   
 Ämnesrepresentanter Helena Alsegård (estetiska ämnen), Kerstin Lind 
  (Textilslöjd), Tove Johansson (Idrott och hälsa)  
  Anders Narbrink (Trä- och metallslöjd)  
 Programansvarig SHF Frida Berntsson 
 Studievägledare Jonas Johansson 
 Utbildningsadministratör Carina Skoog 
 Vaktmästare Lars Liljeqvist 
     
 Arbetsmiljöombud Katarina Jonsson 
 Lika villkorombud Mats Tholander, Theresia Carlsson Roth 

 
LOKALER 
 

Adresser & telefon 
Aktuella uppgifter om namn, adresser och telefonnummer till institutionens och Estetiska 
enhetens personal hittar du på vår hemsida www.liu.se/ikk under respektive ämnes-
område. Du kan även använda LiU:s sökfunktion ”sök en anställd” för att hitta adress-
uppgifter till all personal. På hemsidan finns också översiktskartor för alla plan i hus Key 
för att hjälpa dig att hitta till Estetiska enhetens undervisningssalar.  
 

Nyckelkort & larm 
För tillträde till enhetens lokaler krävs ett aktivt LiU-kort som fungerar som nyckelkort. 
Detta kvitteras ut, alternativt uppdateras vid ny termin, på Studentcentrum efter 
registrering. Studenter har endast behörighet till de lokaler som är aktuella för de kurser 
man är registrerad på. Detta gäller både programutbildningar och fristående kurser. Under 
dagtid ska normalt endast kort behöva dras i kortläsaren medan kort + personlig kod gäller 
övrig tid. Om dörrar med larm ställs upp så att larmet utlöses tillkallas vaktbolaget 
automatiskt och kostnaden debiteras studenten. Om du har problem med ditt passerkort så 
kontaktar du vår vaktmästare, Lars Liljeqvist, på telefon 013-28 27 49. Studenter i slöjd vid 
Estetiska enheten har access till slöjdsalar och formgivningssalar med undantag för 
trämaskinhallen där accessen av säkerhetsskäl ges först efter utbildning på maskinerna och 
dess skyddsföreskrifter.  
 

Öppettider 
Den schemalagda tiden för kurser utnyttjas normalt mellan 08.15-16.45 måndag-fredag. 
Fristående kurser är ofta schemalagda även kvällar och lördagar. Utöver lärarledd tid är 
lokalerna öppna på dagtid för studenternas självstudier, exempelvis i form av litteratur-
studier, grupparbeten och praktiskt arbete med olika individuella uppgifter. 

http://www.liu.se/ikk
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Övriga öppettider för självstudier är vardagskvällar mellan 17.00-22.00 och helger 08.00 – 
20.00. Dessa tider ansvarar studenterna själva för att lokalerna och utrustningen sköts 
enligt gällande föreskrifter och överenskommelser. Observera att maskinhallen för 
träarbete av säkerhetsskäl är stängd på helger. Notera även att ventilationen i våra lokaler 
måste aktiveras manuellt vardagar efter kl 17.00 och på helger. Detta görs med ett tryck på 
en strömbrytare i korridoren utanför smedjan som då ger en intervall på 4 timmar. På 
vardagar kontrollerar vaktbolaget att ingen aktivitet finns i slöjdsalarna efter 22.15.  
 

Förvaring av material  
Institutionen ansvarar inte för studenternas privata tillhörigheter. Förvaringsutrymmen för 
pågående arbeten och personlig utrustning finns till studenternas förfogande för både 
textil-, metall- och träarbeten. För trä- och metallstuderande finns även förvarings-
utrymmen som ska användas för privata verktygslådor. Dessa utrymmen har måtten: bredd 
30cm, höjd 50cm, djup 60cm. Observera att studenternas förvaringsutrymmen 
(skåp/hyllor), som är numrerade, ska märkas med namn. Det finns även anslagna listor i 
dessa rum och där ska uppgifter om namn, program och telefonnummer skrivas upp. Varje 
student får använda ett förvaringsutrymme och kontaktuppgifterna ska finnas för att 
kunna nå berörda studenter om det uppstår problem eller när rummen ska städas och 
eventuellt tömmas. Kemikalier (linolja, lacknafta, alkydfärger, m m) ska märkas med namn 
och förvaras i ett ventilerat plåtskåp i ytbehandlingsrummet på plan 2. Se bilaga 1 för mer 
info! 
 

Ordning & reda 
Vi har traditionellt goda erfarenheter av ett mycket öppet och positivt klimat på Estetiska 
enheten. Detta beror mycket på att studenterna vistas och arbetar tillsammans i lokalerna 
under stor del av sina självstudier och stöttar varandra i arbetsuppgifterna. Den positiva 
andan bygger bland annat på ett starkt kollektivt ansvar för lokaler, utrustning och 
material. Det kommer därför an på var och en att ta ansvar för vård av gemensam 
utrustning och lokaler, samt ställa tillbaka verktyg på rätt plats och grovstäda på sin 
arbetsplats när dagens arbete är avslutat. Observera att vi tillämpar källsortering i alla 
verkstäder och salar. Läs anvisningarna på respektive sopkärl. Personliga tillhörigheter ska 
alltid förvaras på anvisade platser och får inte lämnas framme i verkstäderna. Vid 
kursernas slut har vi vanligtvis en schemalagd städdag då varje studerandegrupp får ett 
ansvarsområde att göra en mer omfattande genomgång av. På Estetiska enheten 
förbehåller vi oss rätten att kasta kvarlämnat material. 
 

Utställningar 
I samband med kursredovisningar anordnas ofta utställningar i olika former, både inom 
och utanför enheten. I Key-huset finns ett antal väggytor och glasmontrar som används för 
utställningar av kursarbeten, dessa bokas med hjälp av kursansvarig lärare. 
Utställningsarbetet kan ingå som ett undervisningsmoment i kursen eller vara en 
fristående uppgift, som ett sätt att exponera arbetsresultat och skapa en inspirerande miljö 
i huset. Utställningstiden varierar och bestäms efter överenskommelse med kursansvarig 
lärare. Studenterna ansvarar sedan för att allt utställt material monteras ned på utsatt tid 
och för att återställa utställningsytan i städat skick. 
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Butiken 
Förbrukningsmaterial för kursuppgifter skaffar studenterna själva. Kursansvariga lärare 
ger information om vad som kommer att behövas för kursen. Gemensamma inköp för hela 
studerandegruppen brukar vara rationellt och ofta mer ekonomiskt. En del material, främst 
för trä- och metallarbete kan köpas i Butiken på bottenvåningen. Butiken är bemannad vid 
några tillfällen per vecka och öppettiderna anslås på dörren. Betalning sker via PlusGiro 
och kan ej göras kontant. Studenter som har långvariga obetalda skulder, och som efter 
påminnelse inte betalar för sina inköp, kan stängas av från arbete i verkstäderna genom att 
passerkorten spärras. 
 
 

UTBILDNINGSFRÅGOR  
Utbildningsadministratör vid Estetiska enheten är Carina Skoog som svarar på frågor om 
registrering, rapportering av studieresultat i LADOK med mera. För studenter på 
ämneslärarprogrammet gäller den allmänna information om studiegångar, registrering m 
m, som ges av programledningen genom bland annat Studentguiden och hemsidan 
www.liu.se/utbildning/program/amneslarare7-9/student. För frågor om studieuppehåll, 
individuella val, etc, kontaktar du Estetiska enhetens studievägledare, Jonas Johansson. 
För mer specifik information om ämnesstudierna i slöjd kontaktar du ämnesansvariga, 
Katarina Jonsson för textilslöjd helfart, Ingrid Bergqvist för textilslöjd distans, Anders 
Narbrink för trä- och metallslöjd helfart och Ulf Härdner för trä- och metallslöjd distans. 
Frågor om programmet för Slöjd, hantverk och formgivning, SHF, besvaras av program-
ansvarig Frida Berntsson. Detta program utformas i enlighet med Fil fak:s GrundGUIDE. 
Se information på www.filfak.liu.se/aktuellt/grundguide?l=sv   
 

Information på Estetiska enheten 
Varje student ansvarar själv för att hålla sig informerad om schema, uppgifter, 
examination, m m. De olika medel som kommer att användas för studieinformation är 
ämnesområdets kurshemsidor, kursrum på LISAM, gruppmail och anslagstavlor. 
Kurshemsidorna nås via institutionens hemsida www.liu.se/ikk under respektive 
ämnesområde alternativt under rubriken ”utbildning”. När kurserna startat används 
huvudsakligen respektive kursrum på LISAM för information m m. Du loggar in via 
Studentportalen och söker sedan bland dina aktuella kurser. Ta för vana att kontrollera 
dessa olika vägar regelbundet då viss information ibland endast ges på ett av dessa sätt.   
 

Kursplanering 
Inför varje ny kursstart genomförs kursplanering i lärarlaget och då ges även tillfälle för 
studeranderepresentanter att lämna synpunkter och önskemål om kursens innehåll och 
upplägg. Utifrån gällande kursplan finns möjligheter för lärare och studenter att påverka 
innehåll, organisation och arbetsformer för kursen. En studieanvisning sammanställs med 
information om schema, gruppindelningar, uppgifter, examination, m m. Under kursen 
görs sedan normalt en avstämning, en Mittkursträff, då eventuella justeringar av 
planeringen kan göras. Utvärdering sker alltid i LiU:s gemensamma kursvärderingssystem, 
Evaliuate, via Studentportalen. En kompletterande kursvärdering kan även göras muntligt 
tillsammans med kursansvarig vid ett schemalagt tillfälle i slutet av kursen.  
 

http://www.liu.se/utbildning/program/amneslarare7-9/student
http://www.filfak.liu.se/aktuellt/grundguide?l=sv
http://www.liu.se/ikk
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Enhetens utrustning 
Estetiska enhetens salar, ateljéer och verkstäder har en basutrustning av redskap, verktyg 
och maskiner för gemensamt nyttjande. För att denna utrustning ska fungera 
tillfredsställande måste alla hjälpa till att sköta den och försöka förhindra skador eller 
onormalt slitage (se även Felanmälan). Lämna alltid salens utrustning i det skick du 
önskar finna den! 
 

Studentens personliga utrustning 
Varje student måste skaffa en personlig utrustning för det praktiska kursarbetet. 
Information om vad som behövs i respektive utbildning ges före kursstart. Om du har 
frågor om hur denna utrustning kommer att användas i en speciell kurs kan du kontakta 
kursansvarig, men utgå ifrån att du behöver ha tillgång till allt material redan under de 
första kursveckorna. 
 

Examinationer 
Kurser vid Estetiska enheten examineras på ett flertal olika sätt, både fortlöpande under 
kursen och som avslutande redovisningar. Formerna för examination varieras och även 
inom en och samma kurs kan mer än en examinationsform förekomma. Det kan vara både 
muntlig och skriftlig examination, individuellt eller i grupp, som t ex seminarier, 
inlämningsuppgifter, hemuppgifter, muntliga presentationer och utställningar av praktiska 
uppgifter. I kursens studieanvisning klargörs hur examinationen kommer att äga rum. 
 
Den normala tiden för lärarnas examinationsbedömning är 12 arbetsdagar efter avslutad 
kurs. Med vissa examinationsformer och vid stora studentgrupper kan bedömningen ta 
längre tid vilket då meddelas av kursansvarig. Därefter ges besked om resultat till 
studenterna via E-post (automatiskt genererat ur LADOK vid inrapportering). 
  
I de flesta kurser tillämpas olika provkoder för kursens delmoment samt ett avslutande 
betyg på kursen som helhet. Förutsättningen för att få ut ett komplett kursbetyg är att 
samtliga delmoment är avklarade med minst G (godkänd) som betyg. 
 
Normalt erbjuds flera restexaminationstillfällen för varje kurs. Antalet erbjudna tillfällen 
kan variera beroende på examinationsform. Studieresultat som ska redovisas kommer 
normalt att bedömas vid schemalagda examinationstillfällen. Individuella kompletteringar 
och restuppgifter bedöms i efterhand på överenskomna tider. 
 
 

SKYDD & SÄKERHET 
 

Arbetsmiljö & Lika villkor 
Estetiska enheten och IKK har ett arbetsmiljöombud, Katarina Jonsson, som ser till att 
skyddsronder genomförs regelbundet. Studenterna erbjuds att utse en egen representant 
för arbetsmiljöfrågor som även kan delta i skyddsronderna.  
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En lokal handlingsplan för Arbetsmiljö och Lika Villkor vid IKK finns på IKK:s hemsida. 
Det centrala dokumentet för LiU:s ”Strategi och handlingsplan för lika villkor 2015” finns 
på LiU:s hemsida. Ombud för Lika Villkor vid IKK är Mats Tholander och Theresia 
Carlsson Roth. 
 

Utrymning vid brand 
Det åligger varje enskild student att göra sig väl förtrogen med brandlarm, utrymnings-
vägar och brandredskap. Vid brandlarm ska lokalerna alltid utrymmas. Följ anvisningarna. 
 

Felanmälan 
Studenterna är skyldiga att till vaktmästaren anmäla problem med enhetens lokaler och 
utrustning, så att ingen person kommer till skada genom materialfel eller slitage. 
 

Maskinarbete 
Maskinerna får endast användas av den som genomgått maskinutbildning vid Estetiska 
enheten. Maskinhallen för träarbete är öppen för behöriga studenter på vardagar men 
stängd på helger. Maskinerna ska endast användas för att förbereda material till givna 
kursuppgifter, men inte för andra privata arbeten. Arbete vid maskiner i maskinhallen får 
inte förekomma utan att någon annan är närvarande i lokalen. Kom ihåg att aldrig störa 
den som är verksam med maskinarbete. 
 

Olycksfallsförsäkring 
På grund av den olycksrisk som finns i samband med det praktiska arbetet inom främst trä- 
och metallslöjden, ges inom olika kurser särskild utbildning i skyddsfrågor. Alla antagna 
studenter är olycksfallsförsäkrade genom Kammarkollegiets kollektiva studentförsäkring.  
 

Olycksfall & tillbud 
Brister i utrustning som kan medföra tillbud eller skada är viktigt att anmäla så att vi kan 
skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt. Skador eller tillbud ska anmälas till Estetiska 
enhetens arbetsmiljöombud, Katarina Jonsson. Det är synnerligen viktigt att alla 
olyckstillbud blir kända så att säkerhetsåtgärderna kan förbättras. 
 

Barn i enhetens lokaler 
Studenters barn får inte vistas i någon av Estetiska enhetens verkstäder eller där det kan 
innebära en säkerhetsrisk. Barn får endast i undantagsfall vistas på enheten och då bara 
efter överenskommelse i förväg med undervisande lärare (beslut i institutionsstyrelsen 
april 2003). 
 

Stöld & skadegörelse 
Studenternas personliga utrustning, verktyg, material och kursarbeten/föremål omfattas 
inte av institutionens försäkringar. Om föremål ska skyddas vid t ex utställningar måste 
studenten själv ombesörja detta.  
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Bilaga 1: Kemikaliehantering 
 
Att tänka på vid inköp, användning, förvaring och destruering av kemisk produkt. 
1. Vid inköp av kemisk produkt ansvarar du för säker användning, förvaring och 

destruering. 

2. Låt om möjligt kemikalien vara kvar i sin ursprungliga förpackning! Häll ALDRIG 
kemikalier i läskflaskor, plastmuggar eller liknande. Ny blandning ska förvaras i kärl av 
motsvarande typ som ursprungsförpackningen. Den måste märkas som 
ursprungsförpackningen samt med ditt namn och datum. 

3. Titta efter farosymboler och läs informationen. Följ anvisningarna på etiketten. 

4. Om produkten är märkt med farosymbol, läs säkerhetsdatabladet för mer informationen 
så att du kan skydda dig och hantera produkten på ett säkert sätt. Om det inte finns 
säkerhetsdatablad tillgängligt i salen, använd kemikaliehanteringssystemet KLARA. 

5. Undvik att få kemikalier på huden och i ögonen eller att andas in dem. 

6. Alla kemiska produkter som är märkta med farosymboler = farligt avfall, får inte kastas i 
vanliga avfallskärl i undervisningssalen. Placeras i anvisade kärl för farligt avfall. 

7. Exempel på farosymboler: 

  

8. Mer information och länkar finns i Laboratoriesäkerhetshandboken 
http://liu.se/insidan/miljo/laboratoriesakerhetshandboken?l=sv  

 
 

EGNA ANTECKNINGAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://liu.se/insidan/miljo/laboratoriesakerhetshandboken?l=sv
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