Kontrakt mellem Aftenskolerne i Fredericia og Fredericia Bibliotek
Vedr. brug af IT-lokalet
Aftenskolerne i Fredericia og Fredericia Bibliotek samarbejder om IT-kursuslokalet på
Fredericia Bibliotek, 3. sal. Da begge bidrager til IT-kursuslokalet, er grundydelserne uden
beregning, hvor:
Aftenskolerne:
- Stiller 13 arbejdsstationer (hardware: harddiske og skærme, samt software jf. bilag 1),
til rådighed. Fordeling: 12 pc’ere til kursusdeltagere, 1 pc til instruktør.
- Indgiver forhåndsreservering for ½ år ad gangen pr. henhv. 1. januar og 1. august for
efterfølgende sæson via AUS, som er koordinator for aftenskolernes ønsker om brug af
lokalet. Lokalet er disponibelt for aftenskolerne tirsdage og onsdage, begge dage fra kl.
10.15 – 21.00.
- AUS giver besked til Fredericia Bibliotek om hvorvidt forhåndsreservationer skal
opretholdes for indeværende periode snarest muligt og senest pr. henhv. 1. februar og
1. september. Ved kursusstart før 1. februar/1. september gives besked til Biblioteket
mindst 8 dage før første kursusdato.
Fredericia Bibliotek:
- Stiller lokale med borde og stole til 12, underviser-arbejdsplads, transviewer, lærred,
tavle, printer til rådighed 2 dage om ugen, tirsdage kl. 10.15 – 21.00 og onsdage kl.
10.15 – 21.00.
I tilknytning til kursuslokale findes toilet samt mødelokale, der kan benyttes såfremt
det ikke er optaget til anden side.
- Hele biblioteket er røgfrit.
- Booker kursuslokalet umiddelbart efter modtagelse af forhåndsreserveringer.
- Bibliotekets IT-afdeling er ansvarlig for løbende tilsyn/vedligehold af arbejdsstationer,
m.v. Akut opståede driftsproblemer kan afhjælpes indenfor IT-afdelingens normale
arbejdstid mellem 8 - 16. (se i øvrigt bilag 2; ”Fejlmeldinger, kontaktpersoner og
underviser-liste”)
- Stiller personale til rådighed, der lukker lokale op og i. Dette sker uden beregning inden
for bibliotekets åbningstid mandag – lørdag.
- Kursuslokalet er til rådighed for underviseren 30 min. før og 15 min. efter kursusstart
på de aftalte dage.
- Før sæsonstart i september afholder Fredericia Bibliotek et informationsmøde for nye
undervisere, der skal bruge it-kursuslokalet.
Betalingsbelagte ydelser:
- Der kan rekvireres teknisk bistand fra bibliotekets IT-afdeling, f.eks. installation af nye
programmer. Pris 200 kr. pr. påbegyndt time.
- Ved benyttelse af lokalerne uden for bibliotekets åbningstid, pt. Mandag – torsdag kl.
10-19, fredag kl. 10-17 samt lørdag kl. 10-14, er prisen for åbning og lukning af
kursuslokalet/biblioteket uden for bibliotekets åbningstid pr. gang kr. 150,- pr.
påbegyndt ½ time.
Beløbet afregnes halvårligt bagud ultimo juni og ultimo december med Kultur & Fritid.
- Mod beregning kan aftenskolerne bestille kaffe, te og fortæring efter nærmere aftale
med Fredericia Bibliotek.
Kontrakten aftales mellem formanden for Aftenskolerne i Fredericia, Fredericia Kommunes
fritidskonsulent samt en ledelsesrepræsentant for Fredericia Bibliotek. Kontrakten revideres
årligt i maj måned.
Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af august.
Fredericia, maj 2009.
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