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Til brugere af værkstederne under åbent værksted.
Generelt
Værkstederne må anvendes til fremstilling af studierelevante prototyper, innovative elementer,
reparation af emner og lignende. Der man ikke fremstilles emner med salg for øje.
Det er IKKE tilladt, at arbejde på eller med forbrændingsmotorer, biler, knallerter, scooter,
motorcykler, både og lignende.
Der er som udgangspunkt brugerbetaling af materialerne anvendt i forbindelse med åbent
værksted. Når projektet er tilendebragt laves der i samarbejde med en faglære en vurdering af
materialeforbruget. Dette forbrug afregnes med økonomiafdelingen på PAMS.
AAMS køber ikke specielle materialer hjem til åbent værksted. Det er dit eget ansvar, at
tilvejebringe disse materialer.
Eventuelt overskydende specielmateriale tilbagekøbes IKKE af AAMS. Overskydende materiale
fjernes fra AAMS eller foræres til AkMS.
Der kan aftales mulighed for opbevaring af produkter på AAMS. Dog sker opbevaring af produkter
og materialer på eget ansvar.
Hvis der skal laves permanente opstillinger skal det aftales med faglærerne og Tekniskafdeling på
AAMS.
Bemærk, at det er ikke faglæreren, der skal udføre arbejdet; men dig som bruger. Faglæren er til
stede af sikkerhedsmæssige grunde og for at kunne vejlede dig som bruger.
Sikkerhed
Værkstederne AAMS er indrettet som industriværksteder. Det er derfor vigtigt, at du som bruger af
værkstederne kan betjene maskinerne. For at være sikker på, at du kan betjene maskinerne på
forsvarligvis skal du have et kørekort inden du bruger værkstedet. Dette kørekort kan du få
udstedt i din studieadministration.
For at kunne anvende svejseværkstedet skal man:
o
have gennemgået og bestået et §26-kursus (fremvises ved udstedelse af
kørekort)
o
være studerende på 1., 2. eller 3. semester på maskinmesterskolen
o
have bestået 1., 2. eller 3. semester på maskinmesterskolen.
ø
have bestået supplerende termisksammenføjning (STS)
o
være faglært smed (svendebrev fremvises ved udstedelse af kørekort)
o
vurderet egnet af fagunderviser fra svejseværkstedet.
ø
vurderet egnet af relevant værkstedspersonale fra IHA
For at kunne anvende spåntagningsværkstedet skal man:
o
have gennemgået og bestået et §26-kursus (fremvises ved udstedelse af
kørekort)
• være studerende på 1., 2. eller 3. semester på maskinmesterskolen
ø
have bestået 1., 2. eller 3. semester på maskinmesterskolen.

o
o
o
o

have bestået supplerende spåntagning (SSP)
være faglært maskinarbejder, industriteknikker eller værkstøjsmager
(svendebrev fremvises ved udstedelse at kørekort)
vurderet egnet at fagunderviser fra spåntagningsværkstedet.
vurderet egnet at relevant værkstedspersonale fra IHA

Kørekortet fremvises inden værkstedet tages i brug og på forlangen.
Udover dette dokument findes der skriftlige sikkerhedsbeskrivelser omhandlende det enkelte
værksted. Du er forpligtet til at være orienteret om indholdet at disse sikkerhedsbeskrivelser.
Sikkerhed på i værkstederne er naturligvis en sag, der ligger maskinmesterskolen stærkt på sinde,
og brugerne af værkstederne er forpligtiget til at efterleve gældende sikkerhedsbestemmelser mv.
Derfor er vort håb, at brugerne af værkstederne vil tå en positiv forståelse af sikkerhedskravene.

