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1. PERSONAL
Professorer och lärare
• Margot Edström är adjunkt i fri konst (rörliga medier).
Hon arbetar 40%.
• Maj Hasager är lektor och programansvarig för Critical and
Pedagogical Studies. Hon arbetar 60%.
• Laura Hatfield är lärare och handledare för
masterprogrammet Kritiska och pedagogiska studier. Laura
arbetar även som programkoordinator för programmet. Hon
arbetar 50%.
• Maria Hedlund är lektor i fri konst (foto). Hon arbetar 60%.
• Joachim Koester är professor i fri konst. Han arbetar 50%
• Viktor Kopp är adjunkt i fri konst (måleri). Han arbetar 40%.
• Matts Leiderstam är professor i fri konst. Han arbetar 50%.
• Sarat Maharaj är professor i Visual Art and Knowledge
Systems. Tillsammans med Gertrud handleder han skolans
doktorander.
• P O Persson är lektor i fri konst (skulptur). Han arbetar
heltid.
• Gertrud Sandqvist är prefekt, konstnärlig ledare och
professor i konstens teori- och idéhistoria. Gertrud ansvarar
för utbildningsprogrammens innehåll inklusive skolans
doktorandprogram. Gertrud arbetar heltid.
• Emily Wardill är professor i fri konst. Hon arbetar 50%.
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Externa handledare
•
•
•
•
•

Charif Benhelima
Nathalie Melikian
João Penalva
Nina Roos
Christine Ödlund

De handleder en liten grupp studenter som de träffar ungefär var
sjätte vecka. Observera att dessa lärare i första hand bara
handleder sin fasta grupp studenter, men i mån av plats kan även
övriga studenter avtala tid med dem.
Doktorander
•
•
•
•
•
•
•

Rosa Barba
Matthew Buckingham
Alejandro Cesarco
Marion von Osten
Lea Porsager
Andrea Ray
Imogen Stidworthy

För mer information om skolans lärare, externa handledare,
doktorander och gästlärare besök skolans bibliotek där du hittar
litteratur om dem.
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Teknisk och administrativ personal

• Ariel Alaniz är tekniker och ansvarar för träverkstaden och
verkstäderna i annexet samt ger handledning till studenter
inom sitt verksamhetsområde. Ariel arbetar 70%.
• Madeleine Bergquist är bibliotekarie och ansvarar för
skolans bibliotek där hon organiserar och registrerar dess
bestånd. Hon handleder också bibliotekets besökare i
informationssökning, sköter lånehantering samt gör inköp av
ny litteratur. Madeleine arbetar 70% på Konsthögskolan och
30% på Teaterhögskolan.
• Kristian Nordström Kimbré är fototekniker och
vaktmästare. Han har hand om fotolabb, fotostudio samt
silkscreenverkstaden. Kristian koordinerar det praktiska
arbetet runt antagnings- processerna. Han ansvarar också för
passerkort, nycklar och lås samt för transporter, posthantering och enklare reparationer i fastigheten. Småfel i
huset anmäls till honom. Kristian arbetar 80%.
• Olof Broström är tekniker med inriktning mot 3d. Han sköter
det löpande arbetet med 3d skrivare och scanner samt
handleder studenterna inom ämnet. Olof arbetar 10 %.
• Laura Hatfield är utbildningskoordinator för
masterprogrammet Kritiska och pedagogiska studier. Laura
arbetar även som lärare och handledare inom programmet.
Hon arbetar 50%.
• Silvana Hed är föreståndare. Silvana ansvarar för skolans
ekonomi och har övergripande personalansvar. Silvana är chef
för all TA-personal vid skolan och har ansvar för arbetsmiljön
för såväl studenter som anställda. Hon är även ansvarig för
bygg/drift, ordnings- och säkerhetsfrågor. Silvana arbetar
heltid.
• Eva-Lena Landgren är lokalvårdare. Eva-Lena städar hela
huset själv varför det är extra viktigt att alla städar och håller
ordning efter sig, vare sig det gäller verkstäder, fikarum,
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studentkök eller korridorer! Eva-Lena arbetar deltid. (Se
vidare under Städning).
• Sophie Ljungblom är tekniker i rörliga medier och ansvarar
för videoutrustning och handleder i videoredigering. Hon
ansvarar också för utrustningsförrådet och sköter där utlåning
av utrustning till studenter och kurser. Sophie arbetar heltid
• Charlotte Marklund är utbildningsadministratör. Hon gör
scheman, utfärdar examensbevis, skriver intyg, är sekreterare
i institutionsstyrelsen och sköter kontakterna med CSN och
studenthälsan. Charlotte ansvarar även för
resultatrapportering i LADOK. Hon har också hand om
praktiska arrangemang kring gästlärarverksamheten, t.ex.
gästlärarnas boende och resor. Meddela henne om du byter
adress eller behöver sjukanmäla dig. Charlotte arbetar heltid.
• Håkan Nyqvist är tekniker. Han ger handledning till
studenter inom sitt verksamhetsområde (trä, metall,
skulptur). Håkan ansvarar för skolans studentgalleri KHM och
är kontaktperson i samband med utställningar på galleri KHM.
Håkan arbetar deltid 50%.
• Joakim Sima är it- och ljudtekniker. Han ansvarar för datasal
och ljudstudio. Han ansvarar för datorstöd och service av
skolans datorer. Han har också hand om skolans webbplats
och ser till att den blir uppdaterad. Frågor som rör StilID/datorkonto/nätverksåtkomst kan du också få hjälp med av
honom. Joakim arbetar heltid.
• Lotta Österberg är ekonom och har hand om den löpande
ekonomin. Lotta kan skriva rekvisitioner om ni ska handla mot
faktura och det är till henne ni ska vända er när ni har rätt till
ersättning för utlägg. För att kunna få ersättning måste du ha
ett giltigt kvitto. Lotta ansvarar även för student-utbyten och
för skolans lägenheter i Berlin och Amsterdam. Lotta arbetar
heltid.
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2. ORGANISATION
Institutionsstyrelsen
Institutionsstyrelsen är skolans högsta beslutsinstans. Dess
ledamöter är tre lärare (inkl prefekt), en T/A-personal, två
studeranderepresentanter samt förståndare. Institutionsstyrelsen
sammanträder en gång i månaden. Studeranderepresentanterna
håller vanligen möte en vecka innan institutionsstyrelsen.
Förutom institutionsstyrelsen existerar följande grupper där skolans
arbete diskuteras och förbereds:
Verkstadsutskottet
Verkstadsutskottet består av fem studenter, samtliga tekniker, en
lärare och föreståndare. Man sammanträder efter behov men
vanligen 2 ggr/termin. Utskottet är rådgivande om
verkstadsorganisation och utrustning. Beslut tas av
institutionsstyrelsen.
Budgetutskottet
Budgetutskottet består av ekonom, två lärare, tre studenter och
förståndare. Beslut tas av institutionsstyrelsen.
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3. UTBILDNINGEN
Poängsystemet
Varje termin består av 20 studieveckor. Heltidsstudier ger 1,5
högskolepoäng per vecka eller 30 högskolepoäng per termin.
Bachelorprogrammet. Fri Konst
Utbildningen omfattar 180 hp = 30 hp per termin
Åk 1 = Inleds med ett set fasta, obligatoriska kurser om 30 hp.
Kurserna syftar bl a till att introducera studenterna till olika
konstnärliga tekniker, till grundläggande konstteori och till att
skriva om sitt eget konstnärliga arbete. Under vårterminen sker
fritt val av kandidatkurser och eget arbete (30hp).
Åk 2 = Fritt val av kandidatkurser och eget arbete.
OBS! Kursen Ekonomi och juridik är obligatorisk.
Åk 3 = Fritt val av kandidatkurser och eget arbete på höstterminen.
30 p på vårterminen utgör examensarbete som består av en
grupputställning och en text.
Masterprogrammet. Fri Konst
Utbildningen omfattar 120 hp = 30 hp per termin.
Åk 1 = Fritt val mellan kandidat- eller masterkurser.
Åk 2 = 60 hp vilket utgör examensarbete som presenteras i form
av utställning, text och föreläsning om det egna arbetet. Godkänt
examensarbete uppfyller kraven för masterexamen i fri konst (eget
arbete).
Masterprogrammet. Critical and Pedagogical Studies
Utbildningen omfattar 120 hp = 30 hp per termin.
Critical and Pedagogical Studies är ett internationellt program som
leder till en masterexamen i fri konst och som verkar över
gränserna mellan konstteori, praktik och pedagogik. Programmet
syftar till att uppmuntra tankar inom de artistiska fält som rör
skapande, utbildning och produktion av konst. Man vill arbeta för
att uppmuntra initiativtagande och experimentlusta, särskilt inom
fälten för konstproduktion, utbildning, skrivande och teori.
Undervisningen är till stor del upplagd kring seminarier som är
ledda av gästande professorer, men också kring egna
projektarbeten. Teorin ses som praktik och praktiken teoretiseras.
Nyckelord är kritiskt tänkande, frågor som rör konstnärlig
framställning, utbildning och pedagogiska strategier.
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Information och anmälan till kurser
Du kommer att antas till ett visst antal kurser. Urvalet görs av
skolans lärare. Information om och anmälningslistor till skolans
kurser finns på väggen utanför kansliet. När antagning till kurs är
klar kommer du att få information via email om vilka kurser du har
antagits till. Du måste godkänna de kurser du antagits till genom
att mejla till Charlotte Marklund. Antagningslistor kommer även att
finnas på anslagstavlan utanför kontoren. Var snäll och dubbelkolla
denna information!
Du måste avregistrera dig om du, av någon anledning, inte kan
delta i en kurs som du har antagits till! Kontakta Charlotte
Marklund, som ansvarar för LADOK (betygsdatabasen) och Gertrud
Sandqvist/PO Persson minst tre veckor innan kursen startar.
Efter den deadlinen kan du inte längre avregistrera dig och du
måste delta på kursen du blivit antagen – i annat fall till förlorar du
poäng pga ogiltig frånvaro.
OBS! Du får inte automatiskt poäng för eget arbete om du
inte avregistrerat dig från kurs du antagits tilll!
Giltiga anledningar till att inte delta i kurs som du anmält dig och
blivit antagen till är sjukdom eller särskilda omständigheter som
godkänts av Gertrud Sandqvist eller PO Persson.
Kriterier för urval av sökande till kurser
1. Kursansvarig lärare väljer studenter om den kursansvarige är
anställd vid skolan. Om kursansvarig lärare är extern sker
urvalet i samarbete med den anställde lärare vid skolan som
anlitat honom/henne.
2. Kursansvarig lärare bestämmer examinationsform.
3. Poäng ges efter avslutad kurs. Poängfördelningen mellan kurser
och eget arbete skall ses inom ramen för hela utbildningen.
Notera att terminens utbildningsplan innehåller både kurser och
eget arbete. Utbildningen ska innehålla ungefär 50% kurser och
50% eget arbete men detta är inte fast och kan ändras på grund av
individuella behov. Fördelningen av poäng mellan kurser och eget
arbete ska ses i kontexten av hela utbildningen.
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Utbytesstudenter
För en rättvis bedömning och korrekt poängsättning måste
utbytesstudenter delta i minst en kurs per termin samt ha minst ett
ateljébesök per månad med antingen skolans fasta lärare eller med
externa handledare. Kontakta gärna Charlotta Österberg eller
Gertrud Sandqvist om du är osäker.
Eget arbete
På Konsthögskolan har vi inga avdelningar. Utbildningens kärna
finns i den individuella handledningen och det egna arbetet i
ateljén. Konsthögskolans studenter erbjuds flera tillfällen att möta
både skolans lärare och de externa handledarna för individuell
handledning. Ateljébesöken är baserade på det fria valet och på ditt
eget initiativ. Det är därför av största vikt att du planerar
ateljébesöken noggrant över terminen. För att erhålla poäng för
kurser i eget arbete krävs att du har åtminstone två
ateljebesök/termin med våra lärare eller externa handledare. På
whiteboard-tavla utanför kontoren hittar du listor där du kan skriva
upp dig för ateljébesök. När nya listor anslås får du ett mejl av
Charlotte!
För att du ska kunna få betyg enligt din utbildningsplan och för en
rättvisande bedömning följs dina ateljébesök upp med hjälp av
ateljébesökslistorna och genom rapportering från lärarna.
Examination
Examinator för kursen är den ansvarige läraren. Betyg kommer att
registreras när kursen är genomförd och närvaron är registrerad.
Examinationsformerna är baserade på principen om deltagande
men andra former som t.ex. skriven examination kan gälla för vissa
kurser. Varje student har rätt att komplettera och på
Konsthögskolan i Malmö sker detta vanligtvis genom kompletterade
skrivuppgifter. Det är examinatorn som bestämmer formen för
kompletteringen. Generellt gäller 80% närvaro som ett minimum
för att få godkänt på kurs men i de flesta fall kommer du att
behöva ta igen den tid du inte varit närvarande för att kunna
tillgodogöra dig kursen. Kontakta alltid den ansvarige läraren om
du missat ett kurstillfälle och ta reda på hur du kan ta igen det du
har missat. För att få närvaron registrerad som 100% måste du
komma i tid och stanna hela lektionen. OBS! Det är inte ok att
dyka upp och sedan gå efter en liten stund. Om du inte blir
godkänd på en kurs på grund av för låg närvaro så kommer du inte
att få betyg för kurs i eget arbete istället.
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Poäng för eget arbete beslutas av professorerna i samråd med hela
lärarkollegiet. Poäng för eget arbete grundas främst på lärarnas
rapportering från ateljébesöken men givetvis även på studentens
andra aktiviteter tex deltagande i årsutställning. För en korrekt
bedömning är det alltså viktigt att skolans lärare har god kännedom
om ditt arbete och hur det utvecklas.
Examensarbete på Bachelor- och Masternivå examineras av skolans
professorer i samråd med en extern medverkande vid även av en
extern examinator som har en rådgivande funktion i
examinationen. Denna externa person har en rådgivande funktion
som syftar till att hålla en hög examinationsnivå i förhållande till
internationell standard.
Extern examinator utses på förslag av lärarkollegiet och efter beslut
i institutionsstyrelsen.
Examinering av Examensarbete (30 hp) vårterminen år 3 på
BFA-nivån består av två moment:
Gestaltande arbete. Handleds av Konsthögskolans lektorer och
examineras av skolans professorer efter grupputställning i
Konsthögskolans galleri, KHM. Det gestaltande arbetet bedöms
även av en extern examinator som har en rådgivande funktion i
examineringen.
Text. 5 sidor. Handleds av professor Gertrud Sandqvist.
Examineras av skolans professorer efter textseminarium.
Instruktioner till BFA3’s textseminarium
Avgångsstudenterna får varsin text att opponera på. Läs noggrant
igenom texten; markera både frågor och olika aspekter som ni
finner intressanta. Börja opponeringen genom att sammanfatta
innehållet i texten och fråga textförfattaren om ni är överens om
innehållet. Detta för att säkerställa att du inte har missförstått
texten. Efter din genomgång kommer textförfattaren att få säga sitt
och diskussionen er emellan beräknas till ca 15 minuter. Därefter
kommer lärarna att säga sitt innan diskussionen öppnas upp för
hela gruppen. Ni kommer totalt att få en timme för varje text.
När ni försvarar er text: tänk igenom era argument! Om det finns
misstag i texten som du omedelbart vill korrigera, gör det!
För att ni ska få mer tid för skrivprocessen så är texterna ännu inte
översatta till engelska däremot kommer textseminarierna att
genomföras på engelska.
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Examinering av Examensarbete (60 hp) år 2 på MFA-nivån
består av fyra moment:
Gestaltande arbete. Handleds av en av Konsthögskolans
professorer eller extern handledare. Examineras av skolans
professorer efter separat utställning i Konsthögskolans galleri, KHM.
Det gestaltande arbetet bedöms examineringen.
Text. 10-15 sidor. Handleds av professor Gertrud Sandqvist.
Examineras av skolans professorer efter textseminarium.
Intern muntlig presentation. Görs på Konsthögskolan inför den
egna årskursen. Bedöms av skolans professorer.
Extern muntlig presentation. Görs i utställningen på
Konsthögskolans galleri. Bedöms av skolans professorer.
Instruktioner till MFA2’s textseminarium
Se ovan Instruktioner till BFA3’s textseminarium
Kursutvärdering
Glöm inte att fylla i kursutvärderingen efter varje avslutad kurs.
Kursutvärderingen är ett mycket värdefullt inslag i skolans
kvalitetsarbete. Du får den antingen av din lärare, på kansliet eller
så kan du fylla i den på vår hemsida www.khm.lu.se och skriva ut
den.
Årsutvärdering
Varje vår i maj månad delas årsutvärderingen ut i ditt fack. Lämna
in den till Charlotte på administrationen, eller i hennes postfack.
Notera att i årsutvärderingen kan du lämna förslag på kurser som
du gärna skulle vilja gå. Precis som kursutvärderingarna är
årsutvärderingen ett mycket viktig verktyg i skolans
kvalitetsarbete.
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Projektbidrag
Att söka projektbidrag
Projektbidragsansökningar behandlas vid varje
institutionsstyrelsemöte, alltså ca en gång per månad.
När du söker bidrag ska ansökan lämnas senast tio dagar före
utsatt mötesdatum. Ansökan lämnas till Lotta Österberg.
Syftet med processen projektbidrag är att du som student vid
Konsthögskolan i Malmö ska tränas i att skriftligt formulera en
projektansökan. I denna ska ett specifikt, väl avgränsat och
definierat, konstnärligt projekt du vill genomföra presenteras.
Ansökan ska bestå av en skriftlig beskrivning av projektet, en
motivering till varför du vill genomföra projektet och en
kostnadskalkyl. I kostnadskalkylen ska det tydligt framgå om
beloppet är med eller utan moms. Tänk på att inköp gjorda utanför
Sverige inte har avdragsgill moms.
Generellt gäller för projektbidrag:
• Projektansökan måste innehålla ovanstående nämnda delar
dvs en beskrivning, en motivering och en kostnadskalkyl.
• Projektbidrag beviljas inte för material i din löpande
verksamhet utan ska avse ett begränsat och definierat
projekt.
• Projektbidrag till resor beviljas endast i undantagsfall
• Projektbidrag beviljas oftast inte till att arvodera (anställa) en
person*
• Projektbidrag beviljas inte för ett redan utfört projekt.
• Projektbidrag beviljas vanligen inte till avgångsstudenter som
redan erhållit ett materialbidrag.
• Lärarnas bedömning av projektansökan tar hänsyn till om
projektet markerar något nytt eller intar en särställning i den
sökandes arbete.
Om du är osäker på om du fått med samtliga relevanta delar i din
projektansökan är du välkommen att kontakta Lotta Österberg för
rådgivning.
Om du blir beviljad bidrag
För att du ska slippa ligga ute med pengar bör du i första hand
handla på rekvisition:
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• När du vet vad du ska köpa och var går du till Lotta och får en
rekvisition.
• Företaget där du handlar skickar då en faktura direkt till
Konsthögskolan.
Du kan också betala själv och i efterhand få ersättning mot kvitto:
Handlar du för mindre summor och/eller hos företag som inte tar
rekvisitioner eller skickar fakturor kan du handla för egna pengar,
kontant eller med kort och i efterhand få ersättning av skolan mot
det kvitto som du får. Skolan kan endast ersätta dig om kvittot är
fullständigt, dvs att nedanstående uppgifter framgår:
• Företagets namn
• Inköpsdatum
Och om svenska kvitton:
• Företagets momsregistreringsnummer
• Momsen specificerad
Vad gäller momsen spelar det ingen roll om det är skolan som
betalar via en faktura eller om du själv lägger ut och får ersättning
mot kvitto i efterhand.
Normalt sett gör Lotta en överföring till ditt bankkonto.
Då behövs bankens namn, clearingnummer och ditt kontonummer.
Om det inte är ett svenskt bankkonto behövs bankens namn,
BIC/SWIFT-kod och ditt kontos IBAN-nummer.
Du kan använda din budget för att köpa utskrifter och material i
skolans försäljning. Ange att det ska gå på din projektbidragsbudget när du handlar.
Projektbidragspengarna är statliga medel riktade till Lunds
Universitet och det finns särskilda bestämmelser kring hantering av
dessa. Varor som inte har karaktären av förbrukningsmaterial utan
har ett mer bestående värde, som t ex teknisk utrustning, ägs av
universitetet. Institutionsstyrelsen beviljar normalt sett inte sådana
inköp. Det är däremot ok att hyra utrustning men stäm först av
med teknikerna.
* Att arvodera (anställa) någon är dyrt då det tillkommer sociala
kostnader på arvodessumman. Därtill måste den som får arvode
betala skatt. Vi beviljar därför vanligen inte den typen av
kostnader.
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Projektateljéer
Vi har tre projektateljéer, två bredvid studentköket och en ute i
Annexet. PO Persson är ansvarig för fördelning av ateljéerna och
det är honom ni vänder er till om ni har några frågor om detta. Två
gånger per år mejlas information ut om möjligheten att ansöka om
projektateljéer. Sista ansökningsdatum anges i
informationsutskicket och en ansökningsblankett bifogas.
Tilldelningen av projektateljéer meddelas via mejl och anslås
utanför kontoren.
Ateljélägenheter
Konsthögskolan har en lägenhet i Berlin och en i Amsterdam dit
studenterna kan ansöka om att vistas en period (ca 2-6 veckor)
under terminen för att genomföra ett konstnärligt projekt. Ansökan
och urval sker en gång per termin och beslut om vem som beviljas
vistelsetid tas i institutionsstyrelsen. För höstterminen tas beslutet
normalt på mötet i maj och för vårterminen på mötet i november
terminen innan. Deadline för ansökan anslås ca en månad innan.
Vill du veta mer om lägenheterna kontakta Lotta Österberg.
När du kommer till lägenheten skall den vara ren och i ordning. Det
är också så du skall lämna den! Det finns kuddar och täcken i
lägenheten. Det finns även sängkläder som du kan låna men de
måste lämnas rentvättade innan du lämnar lägenheten.
Rengöringsmedel ska också finnas i lägenheten – om inte så måste
du själv köpa det varpå skolan ersätter ditt utlägg.
När
•
•
•
•

du lämnar lägenheten skall du:
Diska all disk och ställa in i köksskåpen
Kasta skräp och flaskor
Inte lämna något arbetsmaterial kvar
Städa badrummet mycket noggrant dvs WC, handfat, dusch,
kakel, golv mm.
• Städa köket mycket noggrant dvs rengöra diskbänk, spis &
ugn, torka ur kylskåp samt torka av köksskåp både utvändigt
och invändigt.
• Städa lägenheten noggrant dvs damma alla möbelytor, torka
av fönsterbänkar, dammsuga samtliga golvytor och våttorka
samtliga golvytor.

Det är mycket viktigt att du:
• inte lämnar kvar mat i kylen eller i skåp eftersom vi får
problem med ohyra
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• inte lämnar våt tvätt som hänger i lägenheten eller lämnat i
tvättmaskinen med undantag för de sängkläder och handdukar
du lånat
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Internationella utbyten
Ett internationellt utbyte kan inte ske i det egna hemlandet
(undantag för KUNO-express-kurser).
För mer info om utbyten, titta på vår hemsida:
http://www.khm.lu.se/konsthogskolan/internationellt
Nordplus är ett nätverk för och med de nordiska och baltiska
konsthögskolorna. De skolor som du kan söka utbyte med är:
Danmark
• Det Kongelige Danske Kunstakademi, Köpenhamn
http://www.kunstakademiet.dk/
• Det Jyske Kunstakademi, Århus
http://www.djk.nu/
• Det Fynske Kunstakademi, Odense
http://detfynskekunstakademi.dk/
Finland
• Bildkonstakademin, Helsingfors
http://www.kuva.fi/portal/
• Turku University of Applied Sciences
https://www.tuas.fi/en/
Island
• Listaháskóli Ìslands, Reykjavik
http://lhi.is/
Norge
• Kunsthøgskolen, Bergen
http://www.khib.no/
• Statens Kunstakademi, Oslo
http://www.khio.no/
• Kunstakademiet, Trondheim
http://www.kit.ntnu.no/
• Tromsø Academy of Contemporary Art and Creative Writing,
University of Tromsø https://uit.no/startsida
Nordplus – Baltikum
• Eesti Kunstiakadeemia, Tallin
http://www.artun.ee/
• Latvijas Mkslas akademija, Riga
http://www.lma.lv/
• Vilniaus dailes academija, Vilnius http://www.vda.lt/
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Målet för nätverket Nordplus är att bilda en samlad nordisk enhet
och att sträva efter en nordisk profil inom det konstnärliga
området, samtidigt som man vill öppna dörrarna mot andra länder.
Förutom det ”vanliga” utbytet som oftast sker terminsvis finns det
också möjlighet att delta i vissa utvalda kurser på respektive skola.
Dessa kurser kallas KUNO-express och finns att hitta på nätet
http://www.kuno.ee/. Fråga Lotta om du vill ha mer information
om Nordplusutbyte, ansökningstider mm.
Vi har också utbyte med:
• ERG (School of Graphic Research – Higher School of Arts),
Bryssel, Belgien
www.erg.be
• The Slade School of Fine Art, London
www.ucl.ac.uk/slade/index.php
• Gerrit Rietveld Academie, bachelor, Amsterdam, Nederländerna
http://www.gerritrietveldacademie.nl/nl/
• UIC - University of Illinois, Chicago, USA
http://www.uic.edu/
• Städelschule, Frankfurt am Main, Tyskland
www.staedelschule.de/
• Hochschule für Gestaltung und Kunst, Luzern, Schweiz
www.fhnw.ch/hgk
• Maumaus, Escola de Artes Visuais, Lissabon, Portugal
http://www.maumaus.org/
• Cooper Union School of Art, New York, USA
www.cooper.edu/
• HEAD – Haut école d’art et de design, Genève, Schweiz
http://www.hesge.ch/head
• Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig, Tyskland
www.hbk-bs.de/
• International Academy of Art Palestine, Ramallah, Palestina
• www.artacademy.ps/
• KNUA - Korea National University of Arts, Seoul, Korea
www.university-directory.eu/Korea-Republic/Korean-NationalUniversity-of-Arts-KNUA.html
• ENPEG "La Esmeralda", Mexico
http://www.esmeralda.edu.mx/
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EARN – Europeiskt nätverk för utbyte på master- och
doktorandnivå.
• Academy of Fine Arts, Wien
• https://www.akbild.ac.at/
• Bildkonstakademin, Helsingfors
• www.kuva.fi/portal/svenska/
• NCAD, National College of Art and Design, Dublin
• www.ncad.ie/
• Utrecht School of the Arts, Utrecht
http://www.hku.nl/
Är du intresserad av dessa utbytesmöjligheter så kontakta Lotta för
mer information.
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Utställningar
Konstnärliga projekt redovisas ofta som utställningar. Var och hur
beror på projektets form vilket betyder att de kan förläggas
antingen inom skolans lokaler eller externt.
I Konsthögskolans galleri KHM på Ystadvägen 22 samt från 1
januari 2018 på Friisgatan 15 och Vita rummet på IAC har
studenterna möjlighet att ställa ut sina verk offentligt. I början av
läsåret presenteras alla nyantagna studenter på kandidatrespektive masterprogrammet i fri konst genom en större
grupputställning. Kort därefter presenterar skolan årets
Edstrandska stipendiater. Under resten av läsåret visar
avgångsstudenterna sina examensarbeten i galleriet. Alla
utställningar är öppna för allmänheten. Ansvarig kontaktperson är
Håkan Nyqvist.
Årsutställningen, en av vårterminens största händelser, visas i
skolans lokaler på Föreningsgatan 42 under några veckor i maj
månad.
Det är obligatoriskt för samtliga studenter att delta i
årsutställningen. Om du av någon anledning anser att du inte har
möjlighet att delta måste du få detta godkänt av Gertrud Sandqvist
eller PO Persson. Att delta i årsutställningen innebär att installera
de egna verken, vakta utställningen enligt givet vaktschema,
montera ner de egna verken samt att städa undan efter dig. Om du
inte kan uppfylla dessa krav måste du se till att någon annan
student gör detta åt dig. Du måste i sådana fall informera de
ansvariga lärarna om detta i förväg. MFA2 studenter kan pga
examinationer få färre vaktpass än övriga studenter. Skolan utser
en person som ansvarar för vaktningsprocessen, som upprättar
vaktlistor och som är kontaktperson.
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4. PRAKTISK INFORMATION
Schema
Schemat finns på skolans webbplats
http://www.khm.lu.se/utbildning/schema. Se under fliken
Nuvarande student– Schema. Det är viktigt att kolla schemat på
webben då det uppdateras dagligen. Veckoschema anslås vid era
postfack och på anslagstavlan utanför kansliet.
Generellt gäller följande men avvikelser kan förekomma:
• seminarium ges under förmiddagar kl. 10.00–12.00
• föreläsningar ges under eftermiddagar kl. 13.00–15.00
• projekt/workshops och teknikkurser tar hela dagar i anspråk
Alla föreläsningar och kurser börjar prickprick! Var punktlig!
Information och meddelanden samt post till enskilda studenter
läggs i era fack. Titta därför ofta i era fack.
Måndagsmöten i studentköket
Detta är det månatliga forum där ni har möjlighet att ställa frågor
direkt till teknisk och administrativ personal. Vår föreståndare
kommer att informera om vad som är på gång just nu.
Måndagsmöten genomförs första måndagen varje månad under
terminen i studentköket, om inte annat meddelats.
Ateljébesökslistor
Regelbundna ateljébesök är ett av de viktigaste pedagogiska
verktyg som skolan erbjuder och de utgör en del av betyget i eget
arbete. Det är därför av största vikt att ni regelbundet skriver upp
er på ateljébesökslistorna och att ni går på era uppsatta besök.
Betyg i eget arbete grundar sig huvudsakligen på lärarnas
bedömning av ateljébesöken och lärarna går en gång per termin
igenom detta på kollegiet.
Ateljébesökslistorna anslås på den whiteboard som sitter utanför
kontoren. Skolans lärare är mycket hårt uppbokade och det är av
yttersta vikt att respektera tiderna! Läs stycket om Eget arbete
mycket noggrant!
Anslagstavla
På väggen utanför föreläsningssalen finns en anslagstavla där
viktiga händelser på skolan anslås. Väggen används även för extern
information och information om utställningar runtom i Norden samt
diverse erbjudande riktade till studenterna från allmänheten.
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Studievägledning
När ni önskar studievägledning så finns det olika möjligheter. Vid
studievägledning som berör befintlig utbildning så kontaktar du
Gertrud Sandqvist.
Om du är intresserad av studievägledning inom andra utbildningar
så finns den centrala studievägledningen du kan vända dig till.
Webbsida: http://www.lu.se/studera/livet-som-student/serviceoch-stod/studievagledning
E-post: studievagledning@stu.lu.se
Pedagogiskt stöd
Lunds universitet erbjuder stöd till studenter med
funktionsvariationer, läs mer på
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-ochstod/student-med-funktionsnedsattning-0.
Christel Berg är ansvarig samordnare vid fakulteten. Kontakta
Christel för att få veta mer om vilka resurser du kan använda dig
av och hur du ansöker om pedagogiskt stöd under din studietid.
Christels kontaktuppgifter är: christel.berg@stu.lu.se
Telefon: 046-222 34 90.
Studenthälsan
Den konstnärliga fakulteten har en egen läkare på Studenthälsan
som heter Staffan Wester. Varannan tisdag eftermiddag udda
veckor kommer han att vara på Musikhögskolan i Malmö. Viktigt att
veta är att studenten själv måste fylla i en självremiss via deras
webbsida för att kunna träffa läkaren. www.lu.se/studenthalsan
Rättigheter och skyldigheter som student
Studenträttigheter kan handla om studentinflytande, studenternas
arbetsmiljö, genomförande av prov och examensarbeten och
mycket annat. Dina rättigheter och skyldigheter som student
gentemot universitetet och din institution regleras i beslut av
universitetet och i lagar och förordningar.
Rättighetslistan för Lunds universitets studenter gäller studenter på
grundnivå och på avancerad nivå. För studenter inom
forskarutbildningen finns särskilda regler och riktlinjer.
Syftet med listan är att underlätta för studenterna att genomföra
sina studier, att tillgodose att de ska kunna få ut sina studiemedel i
tid och att de så snart som möjligt ska kunna få ut sina kurs- och
examensbevis:
http://organisation.adm.lu.se/sites/lu.prodwebb.lu.se/files/handbok
-rattighetslistan-webb.pdf
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Bibliotek
Öppettider

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

15.00
10.00
15.00
13.00
10.00

–
–
–
–
–

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

Biblioteket är stängt då undervisning pågår (se schema på
http://www.khm.lu.se/utbildning/schema)
Biblioteket håller lunchstängt 12.00-12.30. När biblioteket är stängt
kan böcker lämnas tillbaka i Madeleines brevfack. Obs! Lägg en
lapp i boken med låntagarens namn!
Se mer information i bilaga 1 Vägledning till biblioteket.
Talböcker
Om du är synskadad, har läs- och skrivsvårigheter eller något
annat läshinder som gör att du inte kan läsa tryckta böcker, har du
möjlighet att få låna den litteratur du behöver som talböcker.
Kontakta Madeleine för mer info.
Lån av utrustning
Utlåning och återlämning av teknisk utrustning, verktyg, nycklar till
projektateljé m.m. sker måndag, onsdag och fredag kl 10:30-12:00
i utlåningsförrådet i källaren.
För att öppna ett lånekonto betalar man en deposition på 600 kr
samt läser igenom och därefter skriver på gällande låneavtal.
Depositionen betalas tillbaka efter avslutade studier under
förutsättning att inga skulder eller lån kvarstår. För att återfå
depositionen behövs ett kvitto från utlåningen som visar detta.
Kvittot lämnas till Charlotta Österberg som sätter in pengarna på
aktuellt konto.
Foto-, video- och ljudutrustning reserveras i bokningslistorna
utanför utlåningen. Övrig utrustning kan reserveras i utlåningen
under öppettiderna måndag, onsdag, fredag 10.30-12.00. Den
normala lånetiden löper måndag till fredag, onsdag till måndag,
fredag till onsdag. Detta gäller om ej annat avtalats. Kurser har
företräde till utrustning. Examensutställningar kan beviljas längre
lån/företräde. Om ingen annan bokat utrustningen vid lånetidens
slut kan lånet förlängas ytterligare en period. Se efter i
bokningslistan och fråga i utlåningen om det är möjligt.
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Den som inte återlämnar utrustning lån i tid blir avstängd från lån
under lika lång tid som förseningen varat. Vid försenad inlämning
av foto, video- och ljudutrustning spärras låntagaren från vidare lån
i lika lång tid som förseningen är lång, plus ytterligare två veckor.
Låntagaren är personligen ansvarig för lånad utrustning och är
därmed ersättningsskyldig om något skadas eller försvinner –
oavsett var du förvarar eller använder den lånade utrustningen.
Därför rekommenderar vi starkt att du tecknar en hemförsäkring
som täcker skada eller förlust. Kontrollera noga vad som
täcks av just ditt försäkringsbolag! Lämna inte lånade verktyg eller
utrustning vidare till någon annan. När ett lån är registrerat på dig
är du ansvarig för det och måste ersätta sådant som skadas eller
förkommer.
Lån av utrustning i samband med examensutställning
Utrustning från utlåningen du önskar boka till en
examensutställning måste reserveras minst en månad innan
utställningen öppnar. Lämna en önskelista till Sophie. Sophie kan
också bidra med relaterad teknisk rådgivning.
Det finns viss utrustning som är reserverad för att användas enbart
på galleriet. Det finns 2 projektorer, 2 högtalarpar och 2 mac minis
garanterat reserverade för varje enskild examensutställare om så
önskas. Så långt möjlighet ges kan fler projektorer, högtalare,
datorer lånas, men under vissa perioder och omständigheter kan
tillgången bli begränsad. På galleriet finns ett par uppsättningar
verktyg som täcker basbehoven samt 12 spotlights.
Försäkringar
Som student vid Konsthögskolan är man försäkrad via en personskadeförsäkring som Lunds universitet har tecknat hos Kammarkollegiet. Denna försäkring gäller vid arbete som hör till skolans
verksamhet. Här finns mer information om studentförsäkringen
https://www.kammarkollegiet.se/forsakringarriskhantering/studier/studenter-pa-universitet-och-hogskola
Det kan finnas skäl att komplettera med en personlig
olycksfallsförsäkring. En sådan gäller även på fritiden och vid
arbete med privata projekt. Privata ägodelar är inte försäkrade av
skolan och inte heller utrustning som du lånar av skolan. Vi
rekommenderar därför en hemförsäkring kompletterad med
drulle/allrisk/otursförsäkring etc! Kontrollera noggrant vad just din
försäkring täcker! Se vidare regler för Utlåningen.
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Användning av verkstäder
Alla BFA1-studenter får under de första veckorna en genomgång av
programvaror och datorer i datasalen samt av
videoredigeringsutrustningen i videoredigeringsverkstaden. Tillträde
till skolans verkstäder ges först efter att du har fått utbildning på
maskiner och utrustning. Alla nya studenter får direkt gå en
introduktionsutbildning till maskinerna i träverkstaden medan
tillträde till verkstäderna i annexet ges efter genomgången kurs i
respektive teknik.
Det är särskilt viktigt att uppmärksamma faran med ensamarbete
vid maskinerna i träverkstaden och i annexet. Ensamarbete bör
generellt undvikas. I samband med riskfyllt arbete är ensamarbete
inte tillåtet vid Konsthögskolan i Malmö.
Träverkstaden är öppen helgfria vardagar 9.00-16.00. Arbetstiden i
metallverkstaden och plastverkstaden är helgfria vardagar 9.0016.00. Var noga med att informera ansvarig tekniker om att du
tänker arbeta i träverkstaden eller om du planerar arbeta med
riskfyllt arbete i annexet. Kontakta alltid ansvarig tekniker om du är
osäker eller har frågor.
Förråd
Det finns förråd i källaren som studenterna disponerar för förvaring
av färdiga konstverk mm. Studentkåren ansvarar för detta förråd. I
studentförrådet finns även säkerhetsskåp för förvaring av
värdesaker. Vi rekommenderar att du använder dig av den
möjligheten om du äger eller har lånat dyrbar utrustning. Vi har
tidigare haft stölder i huset. Dörren till förrådet är försedd med
kortläsare, och i en logg kan vi se vem som varit inne och när. Till
skåpet ska du själv skaffa ett hänglås.
För tillfällig förvaring av nytt virke och skivor finns hyllor och
skivställ utanför träverkstaden.
Nycklar
Till din ateljé får du kvittera ut en nyckel. Borttappad nyckel gör att
vi byter låscylinder, vilken du får ersätta med den faktiska
kostnaden för låscylinder och nycklar, för närvarande 600 kr.
Skolan har också ett nyckelsystem till övriga lokaler. Nycklar till
t.ex. projektrummen, plastverkstad osv. kan du låna i utlåningen.
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Larm
Eftersom vi har dyrbar och stöldbegärlig utrustning är skolan
utrustad med ett larmsystem. Alla ytterdörrar och dörrar till lokaler
innehållande utrustning är försedda med larm. Dessutom är fönster
i annexet samt i ljudstudio och fotolabb larmade. Fönstren får inte
öppnas i dessa lokaler. Hålls en dörr öppen avger den efter en liten
stund en summerton som varning om kommande larm. Annexets
glasport kan vara öppen vardagar mellan 8.00 - 18.30 utan att
larmet går.
För att undvika stölder och att obehöriga personer rör sig i huset
kommer man på de flesta ställen i huset endast in med sitt
passerkort eller med passerkort + den personliga koden. Den
personliga koden behöver användas efter kl. 17.00 och på helger.
Alla kort är registrerade i larmloggen. För att inte korten ska
hamna i obehöriga händer bör ni därför väl ta hand om era
passerkort och genast anmäla till Sophie om ni blivit av med dem
så att de kan spärras! Borttappat kort kostar 100:Larmsystemet innebär också att alla måste se till att stänga
dörrar och fönster ordentligt efter sig, annars går larmet
direkt. Efter kl. 17.00 rycker bevakningsbolaget ut för att åtgärda
larmet, vilket kostar skolan stora summor. I de fall larm utlöses
pga påvisat slarv betalas kostnaden för utryckningen av den som
orsakat larmet.
Säkerhet
Det händer tyvärr att obehöriga personer försöker och lyckas ta sig
in på skolan. Vi vill därför uppmana alla till extra vaksamhet och
försiktighet!
• Släpp inte in någon som inte hör hemma på skolan
• Lämna inte ateljédörren olåst
• Rapportera omedelbart till skolans personal om ni ser
obehöriga personer i byggnaden
• Utsätt er inte för risker - tveka inte att ringa 112 i
nödsituation eller Lunds universitets larmtelefon 046-222 07
00 (+46 46 222 07 00).
Glöm inte att slå nollan först om ni ringer fr en intern telefon!
Larmtelefonen går till Lunds universitet egen
väktare/beredskapsperson som är i tjänst dygnet runt. Securitas
anlitas för bevakningsuppdrag. Larmtelefonen kan användas av
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alla, både studenter och anställda. Alternativet är att tillkalla polis
dvs att ringa 112.
Mer information och viktiga telefon nummer:
http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/om-nagothander
Brandlarm och utrymning
Skolan är försedd med brandlarm som är kopplat direkt till
brandkåren. Vid larm ljuder en signal i alla korridorer. Det är viktigt
att då alltid gå direkt ut på skolgården som är samlingsplats.
Knacka gärna på de ateljéer ni passerar på väg ut för att göra alla
medvetna om att de måste gå ut. Utrymningstavlor finns på varje
våningsplan och visar var alternativa utrymningsvägar finns.
Studera dem noggrant och lär dem utantill! Utrymningsplan finns
längst bak i detta häfte.
Pga brandrisken får material eller färdiga konstverk inte förvaras i
korridorer eller trapphallar. Brandmyndigheterna kräver fria
utrymningsvägar och skolan riskerar stängning eller vite om
reglerna inte följs. Material, möbler eller konstverk som utan
tillstånd förvaras i korridorer eller trapphallar kommer att avlägsnas
och kastas.
Brandfarlig vara
Hantering och användning av brandfarlig vara är omgärdat av
stränga bestämmelser. Det är inte tillåtet att förvara brandfarlig
vara i ateljéerna. På Konsthögskolan finns särskilda
förvaringsutrymmen för brandfarlig vara och övriga kemikalier.
Rådgör med tekniker eller vaktmästare om du är osäker.
Kopiator
Utanför biblioteket finns en kopiator där du kan kopiera
undervisningsmaterial. Kopiatorn är försedd med kortläsare och alla
studenter får varsitt kopieringskort av Kristian med 150 fria
markeringar per termin. Vid eventuell förlust kan man köpa ett
nytt. Kopieringskort med 50 eller 100 markeringar finns att köpa i
utlåningen för 0,50 kr per markering. Observera att A4-format
motsvarar en markering och A3 två markeringar.
Telefon
Det finns en telefon som är öppen för lokalsamtal, för fri tillgång.
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E-post
Vi kommunicerar via epost!
Lämna din e-postadress till Charlotte! Det är via mail som all viktig
information förmedlas på skolan. Det är via mejl som skolans
personal huvudsakligen kommunicerar med studenter och
varandra. Det är därför avgörande för dina studier att vi har din
korrekta mejladress och att du kollar din mejl regelbundet.
Sophantering och miljöarbete
Lunds universitet verkar för en god miljö på institutionerna och vi
måste alla sträva efter att på bästa sätt ta hand om de material vi
använder och det avfall vi producerar.
Du ansvarar själv för att allt överblivet, brännbart material dvs
ej metall eller gipsskivor läggs i containern som står på gården.
Notera att den containern endast är avsedd för brännbart material!
Nycklar till containern finns vid porten i annexet och vid
informationstavlan i källaren.
Överblivet icke brännbart material dvs metall eller gipsskivor
slängs i mindre containrar inne i Annexet.
För papper finns behållare utplacerade på varje våningsplan.
Obs: behållarna är endast avsedda för papper!
I studentköket finns en särskild soptunna för hushållssopor, en
behållare för plast (rengjord), en behållare för metall (rengjord)
samt en behållare för papper. Hushållssopor får absolut inte
kastas i containrarna på gården och i annexet utan endast i den
särskilda soptunnan i studentköket.
Glasflaskor och batterier tas till källaren och läggs i respektive
behållare.
Färg och lösningsmedel
Förvaringsskåp för färg och lösningsmedel finns på varje våning vid
ateljéerna. Det är inte tillåtet att förvara lösningsmedel i ateljéerna.
Färgrester och lösningsmedel får inte spolas ut i avloppen. Notera
att användning av kadmiumfärg inte är tillåtet vid Konsthögskolan i
Malmö. Rådgör med tekniker eller vaktmästare om du är osäker.
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Städning
Alla måste hålla god ordning och städa efter sig i gemensamma
lokaler och verkstäder. För er egen skull, håll ordning i
studentköket! Med undantag för golven är all städning i köket
studenternas ansvar. De studenter som har ateljé på en viss våning
ansvarar gemensamt för ordning i delade utrymmen och korridor.
Detta gäller även rummen för penseltvätt på våning 3, 4 och 5.
Material, möbler eller konstverk som utan tillstånd förvaras i
korridorer eller trapphallar kommer att avlägsnas och kastas.
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Övriga ordningsregler
• Allmänt rökförbud råder på hela skolan.
• Pälsdjur får inte vistas i Lunds universitets lokaler.
• Förtäring får inte ske vid datorer eller vid läsning av böcker i
biblioteket.
• Generellt festförbud råder i skolans lokaler. Fester
organiserade och godkända av ledningen är dock tillåtna.
• Övernattning är inte tillåten på skolan. Brandkåren förväntar
sig inte att människor sover i byggnaden och kommer inte att
genomsöka byggnaden vid eventuell brand.
• Skolgården tillhör Malmö kommun som inte tillåter att bilar
parkeras där. Till den markerade parkeringen kan
parkeringstillstånd köpas av P-Malmö efter överenskommelse
med Lotta (kostnad ca 1800 kr/termin). Hon disponerar även
över ett par lånekort avsedda för tillfälliga gäster och
hantverkare.
• Skolans datorer får inte användas på ett illegalt sätt.
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5. Telefon & E-post
Konsthögskolan i Malmö
TELEFONNUMMER
Ringer du till skolan utifrån ska du lägga till en 3:a framför anknytningen
Efternamn
Alaniz
Benhelima
Bergquist
Broström
Edström
Eriksson
Hasager
Hatfield

Förnamn
Ariel
Charif
Madeleine
Olof
Margot
Andreas
Maj
Laura

Hed
Hedlund
Koester
Kopp
Landgren

Silvana
Maria
Joachim
Viktor
Eva-Lena

Titel
tekniker
extern handledare
bibliotekarie
3D tekniker
adjunkt
extern handledare
lektor
programkoordinator,
lärare handledare
föreståndare
lektor
professor
adjunkt
lokalvårdare

Leiderstam
Ljungblom
Maharaj
Marklund
Melikian
Nordström Kimbré
Nyqvist
Penalva
Persson
Roos
Sandqvist
Sima
Wardill
Ödlund
Österberg

Matts
Sophie
Sarat
Charlotte
Nathalie
Kristian
Håkan
João
Per Olof
Nina
Gertrud
Joakim
Emily
Christine
Lotta

professor
videotekniker
professor
utbildningsadministratör
extern handledare
vaktmästare, tekniker
tekniker
extern handledare
lektor
extern handledare
Rektor, 0708-363492
datatekniker
professor
extern handledare
ekonom
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Tel.
25721
25722

25707
25710
25715

25724
25701
25704
25703
25711
25706
25726

25702

E-postadress
ariel.alaniz@khm.lu.se
charif.ben-helima@skynet.be
madeleine.bergquist@khm.lu.se
olof.brostrom@khm.lu.se
margot.edstrom@khm.lu.se
info@medelplana.com
maj.hasager@khm.lu.se
laura.hatfield@khm.lu.se
silvana.hed@khm.lu.se
maria.hedlund@usa.net
joachim.koester@khm.lu.se
viktor.kopp@khm.lu.se
matts.leiderstam@telia.com
sophie.ljungblom@khm.lu.se
sarat.maharaj@khm.lu.se
charlotte.marklund@khm.lu.se
nmelikian@gmail.com
kristian.kimbre@khm.lu.se
hakan.nyqvist@khm.lu.se
joaopenalva@mac.com
per_olof.persson@khm.lu.se
nina.roos@kaapeli.fi
gertrud.sandqvist@khm.lu.se
joakim.sima@khm.lu.se
emily.wardill@khm.lu.se
christineod@gmail.com
charlotta.osterberg@khm.lu.se

Efternamn

Förnamn

Tel

Barba
Buckingham
Cesarco
Osten
Porsager
Ray
Stidwothy

Rosa
Matthew
Alejandro
Marion von
Lea
Andrea
Imogen

Växel
Fax
Annex
Bibliotek
Elevtelefon
Träverkstad
KHM Galleri

Lunds universitet

E-postadress
rosabarba@gmx.net
info@matthewbuckingham.net
acesarco@gmail.com
mvo@k3000.ch
leaporsager@hotmail.com
rayandrea@mac.com
imogenstidworthy@hotmail.com

Gästlägenheter:
Disponentgatan 9
Helsingborgsgatan 8
Studentgatan 5
Berlin

040-325700
040-325705
040-79585
040-325722
040-325725
040-325717
040-325727

040-971767
040-6117183
040-979790
00493028385303

SOS-ALARM 112
Lunds universitets larmtelefon +46 46 222 07 00
Felanmälan – ring el mejla direkt till ansvarig tekniker (alt till någon på kansliet)
Lokaler generellt
KHM Galleri
Foto,screen
It,ljudstudio,3D
Trä- och metallverkstad
Videoredigering

Kristian
Håkan
Kristian
Joakim
Ariel
Sophie

Nordström Kimbré
Nyqvist
Nordström Kimbré
Sima
Alaniz
Ljungblom
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25704
25703
25704
25726
25721
25724

kristian.kimbre@khm.lu.se
hakan.nyqvist@khm.lu.se
kristian.kimbre@khm.lu.se
joakim.sima@khm.lu.se
ariel.alaniz@khm.lu.se
sophie.ljungblom@khm.lu.se

Bilaga 1 Vägledning till biblioteket
Bibliotekets öppettider är måndag och onsdag 15.00 – 16.30,
tisdag 10.00-16.30, torsdag 11.15-16.30 och fredag 10.00 – 16.30.
Förutom att läsa och låna böcker i biblioteket kan du här även hitta
information och tips om stipendier. Se även bibliotekets hemsida:
http://www.khm.lu.se/faciliteter/bibliotek
Vilka böcker får jag låna?
De allra flesta böcker är till utlån. En del av böckerna är dock
referensböcker och måste läsas i biblioteket.
Hemlån
Lånetiden är 28 dagar.
Ateljélån
Ateljélån innebär att en del av böckerna/katalogerna i biblioteket
lånas ut under en kort begränsad tid, för att användas som
referens i studentens egen ateljé. Boken får alltså inte lämna
byggnaden och ska vara tillgänglig om någon annan har behov av
den. Lånetiden är 1 vecka.
Hur lånar jag?
Vill du låna hem en bok så kontakta Madeleine, så får du ett
lånekort. Låna kan du bara göra under bibliotekets öppettider,
däremot kan du lämna tillbaka böcker på andra tider genom att
lägga boken/böckerna samt en lapp med ditt namn i Madeleines
brevfack.
Observera att inga böcker får tas ut ur biblioteket utan
låneregistrering hos Madeleine.
Hur länge får jag låna en bok?
Lånetiden är 28 dagar för hemlån, 1 vecka för ateljélån och 1
dygn för videofilmer. Omlån kan bara göras om ingen annan
låntagare står på kö och vill ha boken/filmen efter dig. Omlån ska
göras före förfallodatumet.
Vad händer om jag inte lämnar tillbaka en bok/film i tid?
Om du inte lämnar tillbaka boken innan förfallodatumet blir du
avstängd från vidare lån tills det att boken har återlämnats. I och
med att förfallodatumet överskrids kommer du också att få en
påminnelse via e-mail om att lämna tillbaka boken. När boken
återlämnats får du åter låna i biblioteket.
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Tänk på att du är ansvarig för böcker och annat material som du
lånar i biblioteket. Detta innebär att du kan bli ersättningsskyldig
om du råkar förstöra eller tappa bort något du har lånat. Var
därför alltid försiktig med böckerna du har lånat. Det är till
exempel inte tillåtet att göra understrykningar i bibliotekets
böcker. Vid upprepade missbruk av lånesystemet riskerar du att
bli avstängd.
Hur hittar jag boken jag söker?
Alla böckerna finns registrerade i dataregister. Större delen av
böckerna finns registrerade i Libris http://www.libris.kb.se och
Lovisa http://lovisa.lub.lu.se som är Sveriges respektive Lunds
universitets biblioteksregister. Tanken är att samtliga böcker ska
finnas sökbara i Libris och Lovisa så småningom.
Hittar du någon bok i Libris som inte finns på konsthögskolans
bibliotek, be Madeleine att fjärrlåna hit dem. Hittar du däremot
något i Lovisa, som inte finns här, men som finns på något annat
bibliotek inom Lunds universitet, kan du själv beställa hit boken
genom att trycka på ”beställknappen” som finns under ditt
sökresultat.
På hyllorna är böckerna först ordnade efter ämnesområde och
sedan i alfabetisk ordning efter författarens efternamn. Observera
att särskilda konstnärer och fotografer är ordnade efter
konstnärens efternamn, till exempel finner du Lucian Freud under
bokstaven F och Gary Hill under bokstaven H.
Tänk på att den bok som du söker kan vara en foliant (dvs. stort
format). Titta därför även på dessa hyllor.
I magasinet finns en hel del böcker magasinerade (främst
perifera ämnesområden). Vill du ha en bok från magasinet så
kontakta Madeleine.
Naturligtvis kan du alltid fråga Madeleine om hjälp med att hitta
den bok du söker.
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Bilaga 2 Utrymningsplaner
Våning 1 / Floor 1
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Våning 2 / Floor 2

38

Våning 3 / Floor 3

39

Våning 4 / Floor 4
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Våning 5 / Floor 5
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Annex
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