VILKÅR FOR FAGTILBUDET “KERAMIKKVERKSTED VOKSNE”
Jf. §2.2 tilbud til voksne i kulturskolens retningslinjer og vilkår for innmelding.

INNLEDNING OG FORMÅL FOR VILKÅR
Vilkårene har som formål å sikre tydelige rammer for ansatte, lærere og elever.
Byggeier er Troms fylkeskommune.
Kulturskolen, Tromsø kommune leier lokaler til sin avdeling Visuell kunst (Kulturskolens Kunstskole).
Keramikkverksted voksne er et undervisningssted og et verkstedsfellesskap hvor man jobber tett
sammen med andre mennesker. Utlevering av nøkkel tilsier et tillitsforhold på høyt nivå.
Det presiseres at læring er målet, og alle som får plass er å regne som elev.
Det forventes en viss deltagelse og oppmøte. Høyt fravær kan medføre for tap av elevplass.
Verkstedet skal ikke benyttes som atelier, til masseproduksjon eller til næringsvirksomhet.
1. TILDELING AV ELEVPLASS VED PERSONLIG OPPMØTE
Ved ledig plass kontaktes nr. 1 på venteliste for avtale om møte. Bekreftelse fra administrasjon
sendes pr. mail når avtale om elevplass og signering av nøkkelkontrakt er gjennomført.
2. PRISER OG FAKTURERING:
•

•
•
•
•
•
•
•

Elev kontingent: kr 996 pr måned ekskl. materiell.
o Elever mellom 18- 26 år regnes som ungdom og betaler halv pris.
o Voksne elever fra 26 år og oppover betaler full pris.
Fakturering hver 3.måned.
Elev kontingent reguleres årlig i forbindelse med nytt budsjettår, henholdsvis i januar.
Elevplassen begynner å løpe, og faktureres, når nøkkelkontrakt er signert og nøkkel utlevert.
Felles brenning i el. ovn er inkludert i elev kontingenten.
Brenning av elevarbeid som fyller en ovn alene (singel brenning) koster kr 100 pr brenning.
Leire selges i verkstedet og faktureres samtidig med elev kontingent.
Arrangementer som medfører ekstraordinære utgifter, som for eksempel rakubrenning, er
ikke inkludert i prisen. Aktivitetene bestemmes i fellesskap og er frivillig.

3. BINDINGS- OG OPPSIGELSESTID
•
•
•

Bindingstid for nye elever er tre måneder.
Avtalen løper inntil den sies opp og nøkkel er innlevert.
Oppsigelse av plass skal skje via elevportalen Speedadmin og innen den 15. eller 30. i mnd.

4. SPEEDADMIN
Søknad gjøres på SpeedAdmin via Kulturskolens hjemmeside. SpeedAdmin er skolens system for
elevadministrasjon. Ved søknad om elevplass mottar søker eget brukernavn og passord for
innlogging.
Brukeren er ansvarlig for å sikre at all elevinformasjon i SpeedAdmin er korrekt og oppdatert til enhver
tid. Dette gjelder også ventelister.

5. UNDERVISNINGSTID OG TILGANG I LOKALET
•
•
•

Undervisnings/veiledningstid er torsdag kl. 11.30 – 14.30 eller kl. 17.30 – 20.30. Det er ikke
mulig å motta veiledning både dagtid og kveldstid.
Elever har tilgang til verkstedet alle dager kl. 07.00 – 23.00, men redusert tilgang tirsdager og
onsdager kl. 17.00 – 20.00.
Det er ingen undervisning/veiledningstid i jul-, vinter-, påske- og sommer/felles ferie.

6. PRAKTISK INFORMASJON
•
•
•

Verkstedet brukes også til undervisning for barn og unge, henholdsvis tirsdag og onsdag kl.
17.00-20.00. Da er ett undervisningsrom opptatt og det er redusert plass i verkstedet.
Undervisningsplan utarbeides og formidles ved oppstart av hvert halvår.
Elever kan kjøpe leire/glasurer mm. selv, utenfor verkstedet. Elever er da selv ansvarlig for at
materialer samsvarer med verkstedets HMS rutiner og retningslinjer.

7. PLIKTER OG REGLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elev skal rydde og vaske både utstyr, redskaper og gulv/stol etter endt aktivitet.
Elev skal lagre utstyr, redskaper og leire, samt arbeidsklær/sko, i tildelt hylle.
Alle lys slukkes og alle dører låses, når man er siste som forlater verkstedet.
Kontakter skal trekkes ut når man forlater verkstedet. (Frittstående ovner, hårføner,
vannkoker etc.).
Søppelsekker i søppeldunker skal ikke fylles med tung leiresøppel. Dersom elevens arbeid
medfører mye tungt leiresøppel skal eleven å bære dette ut i kontainer selv.
Det er ikke tillatt med dyr i verkstedet.
Det er ikke tillatt å nyte rusmidler i verkstedet.
Eleven plikter å oppsøke kunnskap om rømningsveier og brannrutiner jf. punkt 8 og plansjer i
undervisningsrommene.
Eleven plikter å forholde seg til verkstedets HMS retningslinjer og rutiner jf. punkt 9.

8. BRANNRUTINER:
•
•
•

Hvis du oppdager brann uten at alarm er utløst så skal du aktivere nærmeste brannmelder for
å varsle brannvesenet (knus glass, trykk på knapp), og/eller ringe 110.
Ved brannalarm forlates lokalet via nærmeste rømningsvei. Møt opp på oppstillingsplass på
parkeringsplass på sørsiden av bygget og vent der til situasjonen er avklart.
Rømningsveier og brannmeldere er markert på plansje i undervisningsrommene.

9. REGLER OG RUTINER FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I VERKSTEDET
HELSE
•

•

Støv
o

Keramikkfaget medfører en del støv, herunder tørr leire, gipspulver og
oksyder/fargepulver. Ved daglig bruk over flere timer kan dette forårsake helseplager.
Lærere og elever må være obs på dette og ta et forhøyet ansvar for renholdet i
verkstedet.
o Enkelte keramiske oksyder (fargestoffer) og glasurråstoffer er helsefarlig. Disse er
godt merket og plassert materialskapet på glasurrommet.
Sikkerhetsdatablad/informasjon om råstoffene er plassert i egen perm i
materialskapet på glasurrommet.
o Det er kun tillatt å benytte/medbringe/oppbevare materiell som er av samme
nivåklasse som verkstedet produkter ift. helsevern.
o Det er påbudt å jobbe ved avtrekksvifte og bruke maske og hansker ved produksjon
av glasurer, håndtering av tørrstoffer, og i arbeid med sement og gips.
o Det skal benyttes hansker ved glasering med dyppeglasur.
o Eleven må selv holde seg med egen maske og hansker.
Anbefalt type maske: 3M støvmaske med ventil.
Arbeidsstilling
o Belastning ved arbeid over flere timer må hensyntas på lik linje med annet fysisk
arbeid over tid.

MILJØ
o

Leire er jord = naturen selv. Verkstedet har og benytter ingen produkter som er av
ekstraordinær art ift. til miljø sikkerhet utover vanlig husholdningsdrift.

SIKKERHET
•

•

Brenning i elektrisk keramikk ovn:
o Medfører ekstremt høye temperaturer.
o Ovnen er konstruert med fokus på høy sikkerhet og lav risiko for brannskade eller
brann.
o Det er montert sikring som koordinerer oppstart av ovnen med avtrekksvifte som gjør
at man ikke får startet ovnen uten at vifte/avtrekk som regulerer temperaturen i
ovnsrommet er satt på.
o Det er kun lærere og verksmester som har anledning til å gjennomføre brenning av
elevarbeider.
o Elever skal ikke røre keramikk ovnen.
Brannfarlige apparater
o El. apparater som vannkoker o.l. skal kun benyttes ved el. uttak med tidsbryter.
o Kontakter til elektriske apparater trekkes ut etter bruk.

10. MISLIGHOLD AV AVTALEN.
Mislighold av Kulturskolens vilkår og retningslinjer kan medføre utestengelse eller tap av elevplass.
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