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Rutin för bokning av lokaler i Stallet, Frescati backe hus 6, 2017 

Enligt tidigare överenskommelse (prefektbeslut om prioritetsordning 11/4 2013) så har HSD 

och BUV lika stor rätt att boka salar for undervisning i Stallet. Bokningarna har gjorts enligt 

den överenskomna prioritetsordningen och har administrerats av HSDs lokalbokare. Inför 

2017 återgår vi till tidigare rutin att HSD bokar lokaler även för de estetiska verkstäderna som 

ges på andra institutioners kurskoder och som samordnas av lärare från HSD, under 

förutsättning att kurstillfället finns upplagd för kommande period. Kurskod förutsätts ingår i 

beställningsunderlaget.  

 

For höstterminen gäller nedanstående ordning och datum: 

 

• HSDs estetiska kurser samt de estetiska verkstäderna som ges på BUVs, ISDs respektive 

MNDs kurskoder, som samordnas av lärare från HSD, bokas först. 

Beställningsunderlaget ska inkomma till HSDs studierektor senast vecka 10. 

Bokningarna läggs in av HSDs lokalbokare senast vecka 15. 

• Därefter bokas BUVs övriga kurser. Detta görs av BUVs lokalbokare och görs fram till 

och med vecka 17. Under denna period kan HSD, MND och ISD inte göra några 

bokningar. 

• Efter vecka 17 kan bokningar göras fritt av lokalbokare vid samtliga fyra institutioner. 

 

For vårterminen gäller nedanstående ordning och datum: 

 

• HSDs estetiska kurser samt de estetiska verkstäderna som ges på BUVs, ISDs respektive 

MNDs kurskoder, som samordnas av lärare från HSD, bokas först. 

Beställningsunderlaget ska inkomma till HSDs studierektor senast vecka 40. 

Bokningarna läggs in av HSDs lokalbokare senast vecka 45. 

• Därefter bokas BUVs övriga kurser. Detta görs av BUVs lokalbokare och görs fram till 

och med vecka 47. Under denna period kan HSD, MND och ISD inte göra några 

bokningar. 

• Efter vecka 47 kan bokningar göras fritt av lokalbokare vid samtliga fyra institutioner. 

 

I de fall där önskemål om lokaler kolliderar gäller nedanstående prioritetsordning. 

 

Användning av material 

Materialet som finns i salarna får inte användas fritt utan bokning. För att ha tillgång till och 

låta studenterna använda materialet i salarna måste salarna bokas.  
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Prioriteringsordning för bokning av undervisningslokaler i Stallet Frescati 
Backe 
 

HSD, BUV, ISD och MND har lika stor rätt att boka undervisning i Stallet. Alla tider inom 

ramen 8-17 för dagskurser bör utnyttjas. Om lokalönskemål kolliderar gäller följande  

Prioritetsordning, i första hand tillämpas princip 1, därefter princip 2 osv: 

 

1) Musik-, bild-, dans-, drama- respektive multimodal undervisning har företräde till sina 

respektive specialsalar. 

 

2) Kurser inom lärarprogrammen har företräde framför lärarlyftet om vi måste prioritera bort 

hela kurser. Om det däremot är möjligt att ge både programkurser och lärarlyftskurser på 

dagtid, så har kurser som har annonserats ut knutna till vissa veckodagar förtur till dessa 

dagar. (Detta kan gälla lärarlyftskurser och i praktiken handla om att lärarna redan har ordnat 

tjänstledighet för att kunna delta bestämda dagar). 

 

3) Lärarlyftet har företräde framför fristående kurser. 

 

4) Kurser med gruppstorlek på mer än 20 personer har företräde till den stora studiolokalen. 

 

Om lokalönskemål kolliderar efter att principerna 1-4 har tillämpats fördelas tider mellan 

enheterna, så att den kurs som inte får en önskad tid/lokal vid ett tillfälle har förtur vid nästa 

tillfälle. 

 

Eftersom lokalerna kostar dygnet runt måste vi utnyttja dem så fullt ut det går, dvs boka in 

även icke-estetundervisning och annan verksamhet i lokalerna under de tider då de inte 

utnyttjas enligt 1-4 ovan. 

 

Sådana bokningar sker efter att terminens schema for estetkurserna har lagts, och där gäller 

först till kvarn till lediga lokaler. 
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