Rutine for utlån av AV-utstyr og lysutstyr
Seksjon service, brukerstøtte og infrastruktur
27. april 2020

Seksjon for service, brukerstøtte og infrastruktur (SBI) vil også under våren 2020 tilrettelegge for utlån
av AV-utstyr og lysutstyr. Vi har begrenset med utstyr tilgjengelig og kan ikke yte fysisk bistand til
oppsett eller bruk, men vil prøve å møte alles ønsker så langt vi bare kan.
Med hensyn tatt til smittevern vil rutinene for utlån og tilbakelevering av utstyr i år se litt annerledes
ut:
•

AV-utstyr og utstyr for lyssetting lånes fra den 27. april ut til:
- avgangsstudenter som ønsker å dokumentere, lage eller vise studentarbeider
- avdelinger som ønsker å låne utstyr til opptak eller avvikling av undervisning, eksamen
eller opptak

•

Lån av AV-utstyr:
Utstyr som lånes ut fremkommer av vedlagte liste. Hvis du er usikker på hva som er
hensiktsmessig for deg å reservere kan du kontakte Tom Trøbråten på tlf. 920 76 796.
MERK: det vil ikke kunne gis opplæring 1-til-1 i bruk av utstyret. Du må selv være kjent med
utstyret slik at du kan bruke det som tenkt og levere det tilbake uskadd. Utstyret må også
rigges og brukes av studenten/den ansatte selv.
Alt utstyr må reserveres på forhånd ved en e-post til tomtrobr@khio.no Vi setter ingen frister
for innmeldinger, men ber alle om å ta kontakt i god tid i forveien for å reservere det utstyret
de ønsker å låne.
For å kunne reservere utstyr for deg må e-posten inneholde følgende informasjon:
- Spesifikasjon på hvilket utstyr du ønsker å bruke. Hvis du ikke er helt sikker på hva du
trenger må du gi beskjed om hva du skal vise, fra hvilken kilde og i hvilket format.
- Tidsperioden du ønsker å låne utstyret
- Den tallrekken som står under strekkoden på baksiden av adgangskortet ditt – med hjelp
av denne kan Tom registrere utstyret på deg uten å se kortet ditt. Merk at du har ansvar
for utstyret helt inntil det er levert tilbake til SBI igjen.

•

Lån av lysutstyr:
Utstyr som lånes ut fremkommer av vedlagte liste. Hvis du er usikker på hva som er
hensiktsmessig for deg å reservere kan du kontakte Kaja Glenne Lund på 954 56 354.
MERK:
- Det vil ikke kunne gis opplæring 1-til-1 i bruk av utstyret, og utstyr som trenger
sikkerhetsopplæring for å kunne monteres og brukes på en sikker måte lånes ikke ut.
- Det gis ikke bistand til lyssetting - lysutstyret må rigges og brukes av studenten/den ansatte
selv.
- Det gis ikke tillatelse til studenter og ansatte å selv arbeide med spotter i ERCO-skinnene i
Seilduken 1 og 2. Spotter som henger i skinnene nå får ikke flyttes på og det lånes ikke ut
nye spotter.
- Lysutstyret som lånes ut fra kHiO egner seg ikke for lyssetting til fotografering. Lysutstyr
for fotografering må den enkelte selv besørge.

Alt utstyr må reserveres på forhånd ved en e-post til kajalund@khio.no Vi setter ingen frister
for innmeldinger, men ber alle om å ta kontakt i god tid i forveien for å reservere det utstyret
de ønsker å låne.
Utstyret vil reserveres på den som sender e-posten, og vedkommende har ansvar for utstyret
helt inntil det er levert tilbake til SBI igjen. For å kunne reservere utstyr for deg må e-posten
inneholde følgende informasjon:
- Spesifikasjon på hvilket utstyr du ønsker å bruke
- Hvordan og hvor utstyret skal brukes
- Tidsperioden du ønsker å låne utstyret
•

Prosedyre for utlån:
Utstyr kan kun hentes på hverdager.
Etter at reservasjon av utstyr er avtalt/bekreftet vil Tom og Kaja pakke sammen utstyret, merke
det med ditt navn og på avtalt dag sette det ut i området foran serviceskranken. Du må hente
utstyret denne avtalte dagen mellom 09.00 og 15.00, ved å ta kontakt med den som tar deg
imot ved hovedinngangen.

•

Prosedyre for innlevering:
Utstyr kan kun leveres tilbake på hverdager.
Du må levere tilbake utstyret du har lånt til avtalt dag. Dette gjør du vet å pakke alt du har lånt
på eksakt samme måte som når du tok det imot, merke det med ditt navn og levere det mellom
09.00 og 15.00 ved å ta kontakt med den som tar deg imot ved hovedinngangen.
MERK: Vær nøye med å pakke med fjernkontroller, kabler, stativfester og andre løse deler!
Etter innlevering pakker Tom og Kaja opp og rengjør utstyret før det lånes ut til nestemann.

