
Regler for åpne lesesaler for masterstudenter ved IKBM  

 
4.1 Alminnelige regler  
 

4.1.1. Studentrådet administrerer dette lesesalsreglementet, som gjelder for Palasset, Sol og 

Glede og Lydia, ved Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap (IKBM).  
 

4.1.2. Enhver som har betalt semesteravgiften ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige 

Universitet (NMBU) og som er registrert som masterstudent ved IKBM kan bruke lesesalene 

og få tildelt bokskap.  
 

4.1.3. Studentene skal ta hensyn til det studiemiljøet som må herske på alle lesesalene. For 

eksempel må forstyrrende bruk av mobiltelefon, ubehagelig lukt eller støy eller annen 

forurensing ikke forekomme. Det er skofri sone i alle lesesaler.  
 

4.1.4 Lyden på mobiltelefoner skal være avslått. Det er ikke tillatt å snakke i mobiltelefon før 

man er ute av lesesalen og døren er lukket.  

 

4.1.5 Studentene kan fritt ta en lesesalsplass for studiedagen sin dersom ikke annet framgår av 

dette reglementet. Studentene kan ikke ta en lesesalsplass til andre enn seg selv.  

 

4.1.6 Ved studiedagens slutt skal studentene rydde hele plassen for alle personlige eiendeler, 

det er likevel slik at studenter med reservert plass kan la eiendelene sine ligge på hyllen.  

 

4.1.7 Fortrinnsrett til en lesesalsplass kan ikke kreves på grunnlag av praksis, 

studieansiennitet eller lignende, dersom ikke annet framgår av dette reglementet.  

 

4.1.8. Studentrådet ved leder, kan rydde lesesalsplasser som ikke tilfredsstiller kravene i punkt 

4.1.6.  

 

4.1.9. For å få tilbakelevert eiendelene fra en ryddet lesesalsplass betales et gebyr på kr 150. 

Beløpet går i sin helhet til Molekylet.  

 

4.1.10 I eksamensperioden skal studenten ved fravær fra lesesalsplassen ut over 30 minutter 

rydde pultflaten, og det skal legges igjen en lapp om hvor lenge plassen er ledig.  

 
4.2 Reservert lesesalsplass som følge av hvor i studiet studenten befinner seg  
 

4.2.1 Studenter på 4. og 5.året kan tildeles reservert lesesalsplass inntil 1 år (se pkt. 4.4.1.)  

 

4.2.2 Med reservasjon på bakgrunn av pkt 4.2.1. må studenten være tilstede på plassen innen 

kl 09.00 med mindre studenten har undervisning (se pkt. 4.2.3).   

 

4.2.3 Studenter med reservert leseplass skal henge opp en timeplan på plassen slik at det vises 

når plassen er ledig og kan brukes av andre studenter. Hvis timeplan ikke henges opp og 

studenten ikke er tilstede ved plassen innen kl 09.00 anses plassen som ledig resten av dagen. 

 

4.2.4. Studenter med ekstern masteroppgave og med tilbud om ekstern lesesalplass, kan ikke 

tildeles reservert lesesalplass ved IKBM.  

 



4.3 Reservert lesesalsplass som følge av medisinske eller sosiale årsaker  
 

4.3.1 Studenter som av medisinske årsaker, som for eksempel sykdom eller 

funksjonshemming, ikke kan konkurrere om lesesalsplassene ved lesesalens åpningstid, kan 

tildeles reservert plass. Erklæring fra lege eller fysioterapeut må legges ved søknaden hvert 

semester.  

 

4.3.2 Studenter som av medisinske årsaker må stille særlige krav til lesesalsplassen, for 

eksempel tilpasset stol eller pult, kan tildeles reservert plass. Erklæring fra lege eller 

fysioterapeut må legges ved søknaden hvert semester. Erklæringen må spesifisere hva slags 

tilpassing studenten har behov for.  

 

4.3.3 Studenter som av hensyn til barn under 10 år ikke kan møte ved lesesalenes åpningstid, 

kan tildeles reservert plass. Kopi av fødselsattest må fremvises hvert semester.  

 

4.3.4 Ved graviditet tildeles man reservert lesesalsplass mot fremvisning av helsekort for 

gravide eller legeattest.  

 

4.3.5 Studenter som av andre særlige årsaker har behov for reservert lesesalsplass, kan tildeles 

dette etter behandling i Fagutvalget. Dokumentasjon må legges ved søknaden hvert semester.  

 

4.3.6 Med reservert lesesalsplass som følge av medisinske eller sosiale årsaker må studenten 

være tilstede innen kl 09.00 ellers ansees den som ledig ut dagen. Denne tidsfristen kan 

fravikes i særlige tilfeller.  

 

4.3.7 Søknader om fast lesesalsplass etter kapittel 4.3 behandles konfidensielt. 

Dokumentasjon som leveres inn til Studentrådet makuleres ved semesterslutt.  

 
4.4 Fellesregler for reserverte lesesalsplasser  
 

4.4.1 Søknad om reservert lesesalsplass leveres Studentrådet på eget skjema enten på mail 

eller postboks, dersom ikke annet er bestemt av utvalget. Tildeling kan ikke skje for lengre tid 

enn 1 semester av gangen, men maks 2 semestre.  

 

4.4.2 Det anmerkes på reservasjonen hvilket tidsrom den gjelder for og ellers det som 

Studentrådet finner grunn til å anmerke. Reservasjonen gjelder til og med 15.06 ved reservert 

plass tildelt i vårsemesteret og til og med 15.01 ved reservert plass tildelt i høstsemesteret  

 

4.4.3 Når tidspunktet på reservasjonen er overskredet av innehaveren, er lesesalsplassen fri 

for enhver student.  

 
4.5 Brudd på lesesalsreglement  
 

4.5.1 Studentrådet kan ved gjentatte klager ilegge studenter advarsel som følge av brudd på 

dette reglement. Advarselen skal være skriftlig, og henges opp på vedkommendes 

lesesalsplass. Advarsel kan formidles på annen egnet måte.  

 

4.5.2 Dersom en student blir ilagt to advarsler etter pkt. 4.5.1, kan Studentrådet beslutte at 

studenten mister tilgangen til samtlige lesesaler ut semesteret. Denne bestemmelse gjelder 

uansett årsak til reservert lesesalsplass.  


