
 

 

Institutt for musikkvitenskap 

 

Reglement for bruk av øvingsrom i 4 etg. 
 

Ved å booke og benytte øvingsrom/samspillrom samtykker du til følgende 

reglement. Reglene er absolutte, og brudd på en eller flere av disse vil kunne 

medføre permanent inndragelse av din øvingsrett og/eller begrensede 

åpningstider for alle studenter 

 

1. Det er strengt forbudt å drikke alkohol i rommet. Dette vil medføre en 

umiddelbar og permanent inndragelse av øvingsretten  

2. Utstyr som befinner seg i hver enkelt rom skal aldri tas ut eller flyttes til annet 

rom  

3. All bruk skal registreres i det nettbaserte bookingsystemet til instituttet, også 

for korte øvinger. URL: https://rom.hf.uio.no/IMV 

4. Det er forbudt å ta med mat/drikke inn i rommene, bortsett fra vann 

5. Det er kun registrerte studenter ved IMV som har øvingsrett. Du står selv 

ansvarlig for utstyret i den tidsperioden du har booket 

6. Personlige eiendeler/instrument skal ikke oppbevares i rommene 

7. Pass på at vindu(er) og dører alltid er lukket, og at temperaturen på 

panelovnene ikke justeres  

8. Søppel (snus, matrester etc.) skal ikke legges igjen. Rom med søppel blir ikke 

vasket 

 

Utfyllende informasjon til reglene 

• Dersom du finner feil/mangler med utstyret, må du gi beskjed til instituttassistent (se 

kontaktinformasjon nederst på siden) 

• Vannflasker er tillat. Dersom du av medisinske grunner har behov for å kunne spise 

under oppholdet i rommet, skal dette avklares på forhånd med instituttassistent 

• Dersom bandmedlemmer/samarbeidspartnere ønsker å øve sammen med studenter med 

øvingsrett, skal dette avklares med instituttassistent på forhånd 

• Instituttet har instrumentlager hvor du kan oppbevare instrument  

• Dersom det er dårlig luft i rommet, er det OK å lufte i korte perioder. Sørg allikevel for at 

begge dørene til rommet alltid er lukket, og pass på at du lukker alle vinduer før du 

forlater rommet  

 
Kontaktinformasjon  

Instituttassistent ved IMV   instituttassistenter@imv.uio.no  
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