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Öppettider Blåsenhus
Entrédörrarna
Måndag – torsdag: 07.30-20.00
Fredag: 07.30-18.00
Lördag: 09.30-14.00
Söndag: Stängt

Blåsenhusbiblioteket
Måndag – torsdag: 08.30-20.00
Fredag: 08.30-18.00
Lördag: 10.00-14.00
Söndag: Stängt

Receptionen
Måndag – fredag: 08.00-16.00
Lördag – söndag: Stängt

Restaurang Feiroz
Måndag – fredag: 10.30-14.30
Lördag – söndag: Stängt

Coffeeshop
Måndag – torsdag: 09.00-17.00
Fredag: 16.00
Lördag – söndag: Stängt
Avvikande öppettider kan förekomma

Institutioner, avdelningar och enheter i Blåsenhus
Institutioner



Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Institutionen för psykologi

Avdelningar och enheter







Avdelningen för rektorsutbildningen
Blåsenhusbiblioteket
Enheten för universitetspedagogik vid avd. för kvalitetsutveckling
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering
Forum för samverkan
Internationellt center för lärande för hållbar utveckling (SWEDESD)

IT-enheter på Blåsenhus




Enheten för användarstöd och e-lärande
Enheten för systemutveckling – Studentportalen
Laborativa lärosalen

Information om campus Blåsenhus
Campus Blåsenhus finner du i området med samma namn.
Själva Blåsenhusområdet har en historia som sträcker sig hela
350 år tillbaka i tiden. Marken där Blåsenhus står på har under
en lång tid varit i statlig ägo och kopplad till landshövdingens
residens, Uppsala slott. Redan 1945 avsattes kvarteret för
"allmänna ändamål" och har sedan dess funnits med som en
central resurs för utbyggnad av universitetet.
I Blåsenhus utbildas framtida lärare, psykologer,
personalvetare och beteendevetare. Här sker också forskning,
samt utbildningar för universitetets egen personal, men även
uppdragsutbildning, fortbildning samt befattningsutbildning
för skolledare.
Innan flytten in i Blåsenhus var många av de institutioner vid
universitet som på olika sätt arbetar med lärarutbildningen
(pedagogik och didaktik) utspridda över staden, men nu ingår
de i samma institution och ryms under samma tak.
Institutionen går under namnet Institutionen för didaktik,
pedagogik och utbildningsstudier.
Fredagen den 20 april 2007 togs det första spadtaget för vad
som skulle bli campus Blåsenhus. De första studenterna
anlände till vårterminens start 2010 och den officiella
invigningen ägde rum torsdagen den 11 mars samma år.
Som studerande på Uppsala universitet har man i Blåsenhus
tillgång till både ljusa och öppna ytor där man kan bedriva
sina studier. Om vädret tillåter finns det även möjlighet att
studera utomhus och där fungerar det trådlösa nätverket lika
bra som inomhus.

Säkerhet

Blockera aldrig nödutgångar i korridorer och salar!
Om larmet går, se då till att gå ut i lugn takt till innergården. Gå
inte ut genom huvudentrén då det är dit räddningsfordonen
kommer. Invänta information från personal i gul väst om när det
är okej att gå in igen. Tänk på att inte stå längs med huskroppen,
utan sök istället upp återsamlingsplatsen som finns på
personalparkeringen.

Hitta i Blåsenhus
Källarplanet:







Hörsal Bertil Hammer
Hörsal Eva Netzelius
Hörsal Gunnar Johansson
Studentdatorer
Tentamensutlämningen
Tysta läsrum
Entréplan i anslutning till entréhallen:






Blåsenhusbiblioteket
Hörsal Betty Pettersson
Receptionen
Restaurang Feiroz
Entréplan, 14-huset:





Coffeeshop
Studentpentry, 2 st. – Kylskåp och mikrovågsugnar
Tyst läsrum
Hus 11:











Studievägledare lärarutbildningen*, plan 1
Utlandsstudier*, plan 1
VFU-samordnare*, plan 1
Lärosalar, plan 1
Datorsal, plan 1
Grupprum, plan 1 och 2
Bildsal, plan 2
Laborativa lärosalen (rotunda i taket), plan 2 (samt via Hus 21)
Till studieplatserna i rotunda, plan 1 (rotunda i taket)
* Är lokaliserade i hus 14, men uppgång i trapphus 11

Hus 12:






Studentföreningsrum – LÄRA, Freud, Beteendevetarna, plan 0
Specialsalar – Teknik, musik och drama, plan 0
Lärosalar, plan 0, 1 och 2
Grupprum, plan 1 och 2
Kursadministration lärarutbildningen, plan 1
Hus 13:







Hörsal Sydney Alrutz
Lärosalar, plan 0 och 1
Grupprum, plan 1
Kursadministration psykologutbildningen, plan 1
Studievägledare psykologutbildningen*, plan 3
* Är lokaliserade i hus 14, men uppgång i trapphus 13

Hus 21:





Intendenturen, plan 0
Datorsalar, plan 1
Lärosalar, plan 1 och 2
Laborativa lärosalen (rotunda i taket), plan 2 (samt via Hus 11)
Hus 24:



Receptionen

Orienteringskarta
Undervisningssalarna och arbetsrummen består av femsiffriga
rumsnummer.
Exempel:





11:130 ligger i hus 11 på plan 1
12:228 ligger i hus 12 på plan 2
13:027 ligger i hus 13 på plan 0 (entréplanet)
14:K120 ligger i hus 14 på källarplanet
(ner för stora trappan i entréhallen)

Undervisningssalarna i Blåsenhus
Lärosalar
Blåsenhus har 20 st. lärosalar där 18 av dessa är möblerade i
skolsittning. De två andra salarna är så kallade Case-salar
vilket innebär en fast möblering i hästskoform för att
stimulera en öppen diskussion.
Utöver lärosalarna finn det datorsalar, samt specialsalar som
används vid särskilda kurser för bild-, teknik-, musik- och
dramaundervisning.
Hörsalar
Det finns fem hörsalar, alla med biosittning. Hörsalarna är
döpta efter tidigare betydelsefulla personer inom Uppsala
universitet. Siffrorna efter respektive salsnamn är de
rumsnummer de har. Det ger en indikation om var salarna
finns. Salarna där bokstaven K står efter husnumret står för
källare och de tre salarna är placerade bredvid varandra på
bottenvåningen och nås via den stora trappen i entréhallen
eller via trapphus 11 eller 21 där det finns både hissar och
trappa.






Eva Netzelius, (10:K102) – 125 platser
Gunnar Johansson, (14:K120) – 125 platser
Bertil Hammer, (24:K104) – 96 platser, Case-sal
Betty Pettersson, (14:031) – 64 platser
Sydney Alrutz, (13:026) – 64 platser

OBSERVERA att all typ av förtäring och dryck är förbjuden i
samtliga dator-, hör- och lärosalar.

Bilparkering i anslutning till Blåsenhus
Du som kommer med bil kan parkera i alla gulmarkerade
områdena på parkeringskartan. Oberservera att det alltid är
aktuell skyltning som reglerar bestämmelser för parkering.
Kartan ger endast en översiktlig situationsbild, så se alltid till
att du parkerar din bil där du har tillåtelse att parkera.
Med ditt campuskort kan du få en rabatterad parkeringstaxa.
Vid uppvisande av ditt campuskort mot kortläsaren på
betalautomaten genereras Taxa 2. Då betalar du 20 kr. istället
för ordinarie 50 kr. per dygn. Taxa 2 kan även fås via
betalappen SEQR som du kan ladda ner till din smartphone.

Cykelparkering
För den som tar cykeln till Blåsenhus erbjuds möjlighet att
parkera i ett av de många cykelställ som finns runt byggnaden.
Populärast är att parkera sin cykel utanför biblioteket (utanför
hus 11 på kartan) samt utanför restaurangen (hus 21). Därför
tipsar vi om platserna vid hus 13 samt den cykelparkering som
finns på innergården. Just på innergården finns det gott om
cykelställ och du har fortfarande tillträde in till entréhallen vid
ingång från innergården (hus 10).
Se alltid till att din cykel står i ett cykelställ för att underlätta
framkomligheten, men även så att du inte står i vägen för t.ex.
utryckningsfordon. Det är alltså inte tillåtet att ställa sin cykel
mellan två parkerade cyklar i ett cykelställ, bredvid cykelställen
eller lutandes mot ett träd eller mot byggnaden.
Parkerad cykel = står i ett cykelställ
Önskar du fylla på dina cykeldäck med mer luft så finner du två
luftstationer vid hus 21 och hus 13.
Den som kommer med motorcykel finner parkeringsplats på
innergården.

Blåsenhusbiblioteket
För den som önskar låna böcker så välkomnar Blåsenhusbiblioteketet dig som har fyllt 18 år och som har ett lånekort.
Lånekortet gäller på samtliga ämnesbibliotek vid Uppsala
universitet och du kan ansöka online om ett lånekort på
disaweb.ub.uu.se/lanekort. Besök gärna den gemensamma
hemsidan för universitetsbiblioteken på ub.uu.se för mer
information om alla de bibliotek som går under Uppsala
universitets regi.
Öppettider Blåsenhusbiblioteket
Måndag-torsdag: 08:30-20:00
Fredag: 08:30-18:00
Lördag: 10:00-14:00
Söndag: Stängt
Avvikande öppettider kan förekomma

Kontakt
Telefon: 018-471 24 10
E-post: blasenhusbibl@ub.uu.se
Hemsida: ub.uu.se
Språkverkstaden
Språkverkstaden på Uppsala universitet har möjlighet att
erbjuda alla studenter på grund- och avancerad nivå med
vägledning i skriftlig och muntlig framställning. De handleder i
både svenska och engelska. Besök gärna deras sida,
sprakverkstaden.uu.se för mer information.

Studievägledningen
Du kan vända dig till studievägledarna när du behöver
personlig vägledning:





i frågor som gäller Ditt studie- och yrkesval
då det gäller uppläggning av Dina studier
när Du kommit i otakt med Dina studier
i samband med ev. studieuppehåll och studieavbrott

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
finner du på plan 1 i hus 14 (uppgång i hus 11) För mer info:
utbildningsvetenskap.uu.se/utbildning/studievagledning
Institutionen för psykologi finns på plan 3 i hus 14 (uppgång i
trapphus 13). För mer info: psyk.uu.se/student/studievagledning

Kursadministrationen
Har du frågor kring den kurs du läser kan du vända dig till
kursadministrationen. För att veta vem som administrerar den
kurs du läser kan du besöka edu.uu.se/kontakt/kursansvar
respektive psyk.uu.se/student/kursadministration
Kursadministratörerna kan även hjälpa till med att skriva ut
intyg på aktuella och avslutade kurser.
Du finner kursadministratörerna:
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Hus 12, plan 1
Institutionen för psykologi
Hus 13, plan 1

Service på Blåsenhus
Receptionen
Du är alltid välkommen till receptionen vid frågor och
funderingar. De ser till att besvara dina frågor efter bästa
förmåga eller hänvisar dig till vem du kan vända dig till med
dina spörsmål.
Frågor som rör kurser kan kursadministratörerna svara på.
Receptionen tillhandahåller försäljning av kontorsmaterial
såsom pennor, sudd, block m.m. I receptionen finns även
kompendier (uppkopierat kursmaterial) till vissa kurser.
Information om vilka kompendier du ska köpa finner du i din
kurslitteraturlista. Det finns även profilprodukter att köpa
med universitetens logo på. I utbudet finns porslinsmuggar,
muggtermos, t-shirt, huvtröjor, pin m.m.
Öppettider receptionen
Måndag-fredag: 08:00-16:00
Avvikande öppettider kan förekomma

Kontakt
Telefon: 018-471 24 40
E-post: reception@blasenhus.uu.se
Hemsida: blasenhus.uu.se

Campuskort
Ett mail om att skaffa ett campuskort kommer att skickas ut
till alla studenter. I mailet finns en länk där du ska ladda upp
ett godkänt fotografi och skicka in. När du har fått fotografiet
godkänt kan du hämta ut kortet i valfri campusreception mot
uppvisande av giltig ID-handling. Utöver tillträde in i
campusbyggnaderna samt Korintservicen (se nästa sida) får
du med passerkortet rabatterad parkeringstaxa.
Trådlösa nätverk
Det finns två trådlösa nätverk på Uppsala universitet där du
som student kan koppla upp dig för fri tillgång.
UpUnet-S
Det trådlösa nätverket på Uppsala universitet heter UpUnet-S.
Inloggning på UpUnet-S gör du med ditt användar-ID samt
lösenord A, alltså samma inloggningsuppgifter som till
studentportalen.
Eduroam
Med Eduroam kan du få tillgång till det trådlösa nätverket,
inte bara på Uppsala universitet, utan på alla de universitet
och högskolor där nätverket finns. För mer information se
uu.se/student/it-for-studenter/tradlösa-natverk-guider
(Observera bokstaven ö i länknamnet!)

Stationära datorer
På Blåsenhus finns det stationära datorer på källarplanet, i
biblioteket samt i datorsalarna. In till 11:131 samt 21:133 har
du som student tillträde med campuskortet.

Utskrifter, kopior och scanning
Uppsala universitet använder sig av Korint för utskrifter,
kopiering och scanning. Information om hur du gör för att
kunna använda Korint finner du på korint.uu.se.
Vilrum
Det finns två vilrum i Blåsenhus. Välkommen till receptionen
för tillträde om du önskar att använda något av rummen för
lite återhämtning.
Öppettider vilrummet
Måndag-fredag: 08:00-16:00
Avvikande öppettider kan förekomma

Andrum
I Blåsenhus finns ett andrum; ett rum för stillhet och
eftertanke och som är öppet för alla, oavsett trosinriktning.
Tänk på att respektera varandra i rummet genom att idka bön
eller meditation tyst och i stillhet.
Öppettider till andrummet
Måndag-fredag: 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma

Salstentamen
Du som ska skriva en salstentamen gör din anmälan när du är
inloggad på studentportalen.uu.se.
Tänk på att anmäla dig i god tid innan skrivningen!

Bra att tänka på inför en tentamensskrivning



Endast studenter som anmält sig i tid på
studentportalen får skriva en salstentamen.
Giltig fotolegitimation krävs för att få skriva en
salstentamen. Utan giltig fotolegitimation har en
student inte rätt att tentera.

När alla salstentamina är rättade och betyg samt poäng har
rapporterats in och kan ses i studentprotalen (oftast i
framsteg) så kan du hämta ut din salstentamen i rum 11:K111.
Har du inte fått betyg och poäng inrapporterat finns inte din
tentamen att hämta ut. Om en lärare skriver att tentamen
finns att hämta i receptionen så stämmer inte det, då är du
tyvärr felinformerad. All utlämning sker alltid i
tentamensutlämningsrummet.
Kom alltid förberedd med giltig ID-handling samt namnet på
den kursen (ej program!) du har tenterat i. Det underlättar
både för dig samt personen som administrerar utlämningen.
Öppettider tentamensutlämningen
Måndag-torsdag: 09.30-10.00 och 12.30–13.00
Avvikande öppettider kan förekomma

Grupprum
Önskar du och dina kurskamrater sitta i ett grupprum i
Blåsenhus kan du boka det på uu.se/goto/grupprum. Tänk på
att vara ute i god tid med din bokning då grupprummen är
väldigt populära!
Studieplatser
Det finns tre tysta läsrum där du kan sitta och studera. Utöver
biblioteket är det rummen 11K:103, 14:016 och 21:132 där du
kan studera i tystnad. Du kan även sitta i rotundan som är det
stora ”tefatet” på plan 1 mitt i entréhallen. Du går in via
trapphus 11 för att komma dit. Det finns även gott om
studieplatser i hus 14 på plan 0-2. För att komma upp en eller
två våningar till studieplatserna har du tillträde via trapphus
12 och 13.
Lost and found/Upphittat
Det som glömts kvar eller tappats i våra korridorer och lokaler
lämnas in till receptionen av lokalvårdarna, anställda samt
studenter. Därför kan du alltid komma till receptionen för att
fråga om just din mössa, vante, laddare, m.m. har lämnats in.
Tips!



Skriva ditt telefonnummer eller din e-postadress i
dina skrivblock
Spara dina uppsatser och arbeten i en katalog i
studentportalen, i din katalog (H:) på någon av de
stationära datorerna eller via en
driveservice/molntjänst. Allt för många USB-minnen
lämnas in till receptionen.

Äta i Blåsenhus
Restaurang Feiroz och Coffee shop
Restaurang Feiroz serverar dagens lunch med tre alternativ,
oftast beståendes av dagens; kött-, fisk- och vegetariska rätt.
Det går även utmärkt att bara köpa sallad från salladsbuffén.
Restaurangen finner du på entréplanet, bredvid receptionen.
Öppettider restaurangen
Måndag-fredag: 10:00-14:00
Avvikande öppettider kan förekomma

Coffeeshopen säljer färdiga sallader, smörgåsar, godis, dryck,
kaffe, te m.m. I hus 14 på plan 0 finner du Coffeeshoppen.
(den långa studentkorridoren på entréplanet)
Öppettider Coffee shop
Måndag-torsdag: 09:00-17:00
Fredag: 09:00-16:00
Avvikande öppettider kan förekomma

Kontakt
Telefon: 018-59 19 18
E-post: kontakt@restaurangfeiroz.se
Hemsida: restaurangfeiroz.se
Pentry
Har du med dig matlåda går det bra att förvara och värma
maten i något av de två pentryn som finns i den långa 14korridoren på entréplanet. Det finns även ett kylskåp och
mikrovågsugnar på plan 1 och 2 med uppgång i hus 12 och 13.

Studiebevakarna på lärarprogrammet
Studiebevakarna är heltids -och deltidsarvoderade av Uppsala
studentkår för att arbeta med studentinflytande ute på
fakulteten. De som är anställda som Studiebevakare arbetar
för kåren, men förankringen i studentlivet förblir stark genom
sektionsrådet LÄRA. En Studiebevakare fungerar som en länk
mellan studenterna, kåren och universitetet. De hjälper
sektionsråd, studieråd och föreningar, samt sitter som
representanter i olika universitetsorgan. Dessutom hjälper
Studiebevakarna enskilda studenter som stöter på problem
med sina studier eller andra studierelaterande områden,
exempelvis fysisk eller psykosocial arbetsmiljö. Det är viktigt
för Studiebevakarna att ha kontakt med studentrepresentanter inom fakulteten för att tillsammans kunna
påverka universitetet på en lokal nivå. Kontakta gärna
Studiebevakarna om du har problem eller funderingar!
Du är även välkommen om du har idéer kring studentlivet
eller vill engagera dig i kåren och sektionsrådet LÄRA! Du
finner Studiebevakarnas kontor i hus 12 på plan 0
(Rum 12:014/16).

Kontakt
Telefon: 018-471 68 15
E-post: studiebev.lara@us.uu.se

Studiebevakarna på psykologprogrammet
Studiebevakning är en viktig aspekt av kårens syfte och det
handlar i korta ordalag om påverkansarbete gentemot
universitetet med syfte att förbättra villkoren för studenterna.
Enligt högskolelagen (2 kap. 7§) har studenterna rätt att utöva
inflytande vid universitetet och de har även rätt att vara
representerade när beslut fattas eller beredning sker.
Studiebevakare representerar alla studenter vid sektionen och
deras uppdrag går bland annat ut på att se till att
utbildningarna på sektionen håller en viss kvalitet och att
universitetet följer de regler och riktlinjer som finns.
Studiebevakarna kan svara på enkla studierelaterade frågor,
samt förmedla synpunkter och klagomål till lärare och annan
personal på institutionen. Dessa frågor kan till exempel röra
valet av kurslitteratur, pedagogik och kursplaners disposition.
De kan även stötta dig i frågor om arbetsmiljömässig och
psykosocial trygghet. När du framför synpunkter eller
klagomål är du alltid anonym gentemot institutionen om du
inte väljer att inte vara det.
Mottagningstid
Tisdagar: 12.00-14.00
Besöksadress:
Kyrkogårdsgatan 10 C, rum A224 på Ekonomikum

Kontakt
Telefon: 018-471 68 69
E-post: studiebev.sam@us.uu.se

Mecenatkortet
Studenter som är registrerade på kurser på Uppsala
universitet får ett Mecenatkort utskickat per automatik till
den bostadsadress man är skriven på. Om du tecknar
medlemskap i kår/nation skickas Mecenatkortet ut så fort
som möjligt. Mecenatkort till studenter utan medlemskap i
kår/nation skickas ut i slutet av februari (vårterminen)
respektive i slutet av september (höstterminen). För att få
kortet tidigare måste man kontakta Uppsala studentkår som
är beställare av Mecenatkorten.
Mecenatkortet ger dig tillgång till studentrabatt på tusentals
produkter. Mer om vilka rabatter som finns, kan du läsa på
mecenat.se. Där kan du även beställa ett ”reseintyg i mobilen”
i väntan på det fysiska kortet. Tänk på att för resor med SL och
UL gäller inget annat studieintyg än just Mecenatkortet eller
"reseintyg i mobilen" från Mecenat. Har du ingendera, köp
inte studentbiljett, då kan du få betala kontrollavgift!
Öppettider Uppsala studentkår
Måndag-onsdag: 09.00-17.00
Torsdag: 09.00-18.00
Fredag: 09.00-16.00
Besöksadress:
Övre Slottsgatan 7

Kontakt
Telefon: 018-480 31 00
E-post: reception@us.uu.se

Affischering på Blåsenhus
Affischering får endast ske på hänvisad anslagstavla och det är
inte tillåtet att sätta upp affischer på väggar, dörrar, tak, golv,
pelare, fönster, entréglas samt i hissar och övriga inventarier.
Affischens innehåll/budskap får under inga omständigheter
kunna anses ha inslag av nedanstående punkter;




Utgöra intrång i upphovsrätt, rätt till varumärke, eller
andra immateriella rättigheter.
Strida mot lag, förordning, myndighetsanvisning, bruk
eller sedvänja såsom exempelvis marknads-föringslagen
och god marknadsföringssed.
Inte innehålla inslag av pornografi, våld eller hets mot
folkgrupp.

Övriga regler som gäller för att få sätta upp affischer är:







Anslag utan datumangivelse får sitta uppe i maximalt en
månad. Gå till receptionen för att få en datumstämpel.
Anslag som gäller ett evenemang - där räcker det om
datumet för när arrangemanget går av stapeln finns
förtryckt på anslaget.
Inga dubbletter eller snarlikna kopior av ett anslag får
sättas upp på samma tavla.
Placera ditt anslag så att det inte täcker ett aktuellt
anslag. Gamla anslag rensas av personal med jämna
mellanrum, men önskar du ta platsen där ett inaktuellt
anslag sitter - tag bort det innan du sätter upp ditt
anslag. Det uppskattas!
Fäst gärna ditt anslag med knappnålar - finns att få i
receptionen.

Häftstift och användande av hästpistol är strängt förbjudet!
De anslag som inte följer riktlinjerna tas bort

Skapad av Andreas Jalstrand
andreas.jalstrand@blasenhus.uu.se

