
 
Basic rule is NEVER work alone in V-Lab and don’t use machines (or materials) you 
have not been introduced to.  Never eat and drink in V-Lab - and always Clean Up. 

 

GRUNDREGLER FOR ARBEJDE I V-LAB + TRÆ- & METALVÆRKSTEDER PÅ AAU-CPH 

 Ingen må arbejde alene i værkstedet. 
 Ingen må fjerne værktøj uden aftale. 
 Ingen mad og drikke i værkstedet. 
 Ingen overtøj og tasker/rygsække i værkstedet. 
 Ingen brug af maskiner eller materialer uden instruktion. 
 Ingen løst hår og beklædning og ingen brug af handsker ved arbejde med roterende maskiner 
 Alle materialer skal betales med MobilePay. 
 Alle projekter skal forsynes med navn, telefonnummer og mail. 
 Ingen projekter må efterlades i værkstedet uden aftale. 
 Alle projekter skal (efter eksamen) adskilles og affaldssorteres. 
 Materialer, der kan genbruges, skal sættes tilbage på vogne og være UDEN søm, skruer og beslag. 
 Ingen adgang til svejsekabine, metalsliberi og andre lokaler hvori der svejses/slibes uden § 17 bevis. 

 

VEJLEDNING FOR ARBEJDE I V-LAB + TRÆ- & METALVÆRKSTEDER PÅ AAU-CPH 

• Først efter deltagelse i sikkerhedsforelæsning og forevisning af (samt introduktion til) værkstedet på et 
”hands-on” kursus, er det tilladt at bruge værktøj og hjælpemidler i værksteder indenfor åbningstiden. 

• Hvis reglerne for værkstedet ikke overholdes af en gruppe (eller af enkeltpersoner) kan hele gruppens 
eller personens adgang til værkstedet inddrages. Alle brugere af værkstedet skal studere/arbejde på AAU. 

• Der skal altid være minimum 2 studerende i værkstedet, eller en studerende og en studentermedhjælper. 

• Overtøj og tasker må ikke henlægges i værkstedet, men skal blive oppe på studiepladser og i omklædning. 

• Der må ikke indtages mad og drikke i værkstedet. Mad og drikke kan under kurser opbevares i køleskabet. 

• Materialer, der evt kan genbruges, skal skilles ad og lægges tilbage på plads eller affald-sorteres i skuret. 

• Affald sorteres i de 6 ”fraktioner” i skraldeskuret og intet ved siden af. Kode til skraldeskurets dør er 7913 

• Ingen brug af maskiner og værktøj uden forudgående instruktion og tilladelse fra værkstedspersonalet. 

• Alle skader eller fejl på udstyr eller på inventar skal forelægges den værkstedsansvarlige, hurtigst muligt. 

• For arbejde med roterende maskiner (pladesav, båndsav, boremaskine, tykkelseshøvl osv.) gælder: 

- Ingen løstsiddende beklædningsgenstande, langt løst hår eller fx smykker, der kan hænge fast. 

- Ingen handsker. 

- En roterende maskine må aldrig efterlades uden afskærmning. 

• Intet værktøj må fjernes fra værkstedet eller afleveres tilbage i defekt stand. Eventuelt opståede eller 
konstaterede defekter skal meddeles til værkstedspersonalet ved først givne lejlighed – via en e-mail. 

• Der skal ryddes op, hænges på plads, gøres rent og slukkes lys og maskiner efter hver eneste arbejdsdag. 

• Arbejdsområder skal holdes ryddelige og rene. Inden weekend’en skal der ”stoles op” og ”blæses ned”. 

• Alle studerende kan (til en hver tid) bortvise grupper eller enkeltpersoner fra værkstedet, hvis gruppens 
medlemmer eller enkelte studerende ikke overholder de skrevne regler - eller hel almindelig god opførsel. 
Klager over andre studerendes beslutninger forelægges ved først givne lejlighed (i første omgang) til Tim. 



 

RULES FOR WORKING IN V-LAB + WOOD- AND METAL WORKSHOPS AT AAU-CPH 

The following rules must be respected. NB. The rules are explained in further detail in the Danish version. 
 

 

• Food & beverages are not allowed in the workshop. During class you are asked to keep them in the fridge. 

• Backpacks, Overcoats and wet clothes can not be brought to the workshop. Please leave them in a locker. 

 

• No tools and equipment should be removed from the workshop without previous agreement with Tim. 

• Please inform workshop staff as soon as possible if a tool, power-tool or inventory is damaged or broken. 

 

• No use of machines and tools without the necessary instruction and permission from workshop staff. 

• To work with rotating machinery (table saw/miter saw, planer, drill press etc.) respect the following: 

- No loose clothing, loose long hair or jewelry. 
- No gloves 
- A rotating machine should never be left without shielding 

 

• All projects disregarding their size must be disassemble before they are discarded and all materials which 
can be reused must be returned to the workshop at the proper location. All other materials must be 
discarded in the shed in the courtyard and separated into the 6 fractions: Metal, Wood, Cardboard, 
Glass, Electronics + Chemicals. Please see the provided examples on the door to the shed - # 7913. 

 

• No access to the welding booth and metal grinding workshop or without § 17 course certificate from TEC. 

• All lights, glueguns and machines must be switched off at the end of the day & all doors must be closed. 

 

• All work areas should be kept tidy and clean. Before the weekend chairs must be placed on top of tables. 

 
 

 
ULYKKER OG NÆRULYKKER 

Ved personulykker, brug førstehjælpens 5 hovedsætninger: 

1  Stands ulykken (Aktiver nødstop - afbryd strømmen) 

2  Giv livreddende førstehjælp 

3  Alarmer hjælp - ring 112. Frederikskaj 12, 2450 København SV (Google Maps: ”V-Lab, AAU”) 

4  Giv almindelig førstehjælp 

5  Kontakt den ansvarlige for værkstedet (Tim +45 9356 2200) og vagten i receptionen i Bygning A 

6 Alle ulykker og nærulykker skal indrapporteres til AAU-CPH’s nødtelefon +45 9940 3600 


