Till Dig som studerar på Församlingsfakulteten
För att tillsammans kunna skapa en bra studiemiljö gäller följande:
1. Det finns möjlighet att få en egen läsplats på FFG (våning tre). Ansökan görs terminsvis. Vid
tilldelning av platserna prioriteras de som deltar i någon av våra kurser. I läsesalen skall råda
absolut tystnad.
2. Församlingsfakulteten kommer inom kort att inrätta nytt lås- och larmsystem i huset. Tills
vidare gäller följande öppettider: måndag – fredag 07.45-17.15. Kodlås fås via expeditionen.
3. I cafeterian finns kyl och mikrovågsugnar. Märk det som är ditt, annars betraktas det som
allmän egendom. Alla förväntas hjälpa till med diskmaskinen och den allmänna ordningen.
4. Läsplatserna och kurserna är kostnadsfria och Församlingsfakulteten drivs med gåvomedel.
Detta gör att vi alla måste hjälpas åt med en del av städningen. Uppgiften är inte betungande
men innebär ca en timmes arbete varannan vecka för heltidsstudenter (mindre för
läsplatsstudenter). Mer information kring detta ges vid terminsstart.
Student kan också få uppgiften att ordna fika i samband med något arrangemang.
5. För att slippa städa mer än nödvändigt är användning av inneskor önskvärd.
6. Kopieringsapparat finns på tredje våningen och kopieringskort säljs på expeditionen.
7. Biblioteket är ett referensbibliotek vilket innebär att hemlån inte är tillåtna. För ytterligare
information om biblioteket, se särskilt papper. Vi har också ett kursboksbibliotek med hemlån
för registrerade studenter.
Tidningar och tidskrifter är till för att användas, men det är viktigt att de alltid läggs tillbaka
genast efter bruk för att god ordning skall kunna upprätthållas.
8. Tänk på att FFG inte ansvarar för värdesaker. Lämna inte värdeföremål obevakade.
9. Gör alltid ditt bästa för att alla, både husets folk och gäster, skall trivas och känna sig välkomna.
Expeditionen är öppen mån.-onsd. kl. 9-12 och övrig tid när personal finns tillgänglig. Då kan du
köpa kopieringskort och uträtta andra ärenden.

Hoppas att Du ska trivas och få en givande termin!
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