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  Utvecklingsenheten 

 
  
    
Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2019-01-29 
 
 
Närvarande:  Annika Olsson  Ordförande, Utvecklingsenheten 

Jerker Jacobsson  Utvecklingsenheten 
Anna Pettersson   Biblioteket 
Anna-Lena Strid  Socialhögskolan 
Annika Permevik  Internationella masterprogrammen 
Lars Olsson   LDC 
Britta Persson    Inst. service management och tjänstevet. 
Carola Fors   Lokalbokningen 
Lena Rolén   Inst. för strategisk kommunikation 
Pontus Rohdén  Ordf. Ing-sektionen 
Astrid Johnsson  Studentservice  
  
 

Punkt 1.  Mötet öppnas 
 
 Mötesdeltagarna hälsas välkomna och mötet öppnas. 
 
Punkt 2. Föregående möte 2018-11-27 
    

Annika följer upp förra mötets anteckningar med informationen att ny chef för 
uppdragsutbildning inom LU är tillsatt. Han heter Lars Palm. Han kommer att 
bjudas in till Campus för närmare presentation. Påminnelse om Helsingborgs 
stads stipendier för resor till deras vänorter, ansökningstiden går ut 9 februari. 
Verksamheterna informerar om att tidpunkten för stipendierna ligger fel för 
studenterna. Minnesanteckningarna läggs sedan till handlingarna. 

 
Punkt 3. Presentation fristående kurs i entreprenörskap 
 

Marie Löwegren från Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, 
presenterade en ny fristående kurs för verksamheterna på Campus. Efter 
presentationen besvarades frågor. Mötesdeltagarna uppmanas att diskutera 
intresset för kursen hos sina respektive institutioner och återkomma till 
Annika. Presentationen av kursen är bifogad, där finns även kontaktuppgifter 
till Marie om man har kompletterande frågor.  

 
Punkt 4.  Rektor informerar 
 

Det kom in 17 ansökningar till utlysningen av de strategiska medlen, 
utvärderingskommittén har valt ut 9 av dessa till nästa steg, en 

 

   
 
MINNESANTECKNINGAR 
 
2019-01-29 



Sida 2 av 4 
 

avsiktsförklaring med deadline 31 januari. De sökande kommer även att kallas 
till intervjuer.  
 
8 februari har Campus styrelse sitt nästa möte. Det följs upp med en 
strategidag tillsammans med strategiska utskottet. Handlingsplaner kommer 
att tas fram gällande:  
• Utmaningsdriven forskning och utbildning 
• Internationalisering 
• Attraktiva miljöer 

 
Olle Jansson från Campus Gotland kommer till mötet för att presentera hur de 
arbetar tillsammans med fakulteterna på Uppsala universitet.  
 

 Inför H22 har nu samverkansträffar hållits med olika förvaltningar inom staden.  
 

26 februari kommer Campus Helsingborg att hålla en näringslivsträff  med 
temat  forskningssamverkan. Presentationer kommer att göras av Daniel 
Hellström (Logistik), Philip Warkander (Modevetenskap) och Erik Larsson 
(LTH) för att visa vilka möjligheter det finns till samarbete mellan Campus 
och näringslivet.  
 
20 maj 2020 kommer att vara den stora jubileumsdagen då Campus firar 20 år.  
Idéer välkomnas. En jubileumskommitté kommer att ställas samman.  
 
Nästa Helsingborg Live är den 5 februari på Helsingborgen. Kvällens tema, 
”Staden för dig som vill något: inkluderar varumärket Helsingborg alla?” 
Anmälan via http://www.helsingborglive.se/  
 
Peter Ahlms lokalutredning är klar och beslut kommer att tas i februari. 
Utredningen innebär att utvecklingsenheten tar över det ekonomiska ansvaret 
för gemensamma lokaler, vilket kommer att leda till kortare beslutsvägar och 
större möjligheter att påverka den gemensamma miljön på Campus.  
 

Punkt 5. Lokalinformation 
 

Jerker Jacobsson informerade om lokalgruppens första möte som hölls 24 
januari. Man diskuterade:  
• Flexibilitet i lokalerna, två salar i testmiljö enligt ALC (active learning 

classroom) 
• Utreda behovet av metodlab/servicestudio  
• Bättre förutsättning för digital examination – bl. a. fler eluttag 
• Fler tysta läsplatser önskas, i kombination med att platser finns för 

grupparbeten. Information om vilka miljöer som finns.  
• Renovera U1, U2 och U3 
• Inspelningsstudio – för inspelning av föreläsningar 
• Uppgradera och renovera U201 och U202 – inredning och akustik 
• Hela och funktionella möbler, tillgänglighet 

 
 Målning av gemensamma utrymmen kommer att ske under sommaren.  
 
 Installation av automatiska dörröppnare är beställd.  
  
 Tömningsrond sker 20:30. Då ska Campus studenter ha lämnat fastigheten.  
 
 C167 blir ett grupprum efter att det har isolerats.  
  

En hiss i norra trapphuset är ur funktion. Det saknas reservdelar i Sverige, 
därför räknar man med att det tar ca 6 veckor innan den åter är i funktion.  

http://www.helsingborglive.se/
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Sammanträdesrummet Pålsjö, (C111) finansieras gemensamt av 
verksamheterna och kan bokas utan debitering. Sofiero (E201) ägs av 
utvecklingsenheten och debiteras per timme.  
 
Denise Lundberg, gruppchef på lokalservice är tjänstledig. Vid mötet fanns 
ingen information om ersättare, nu vet vi att Jessica Ossa Rodriguez är ny 
gruppchef vid Campus Helsingborgs lokalservice. Hon nås på 
lokalservice@service.lu.se eller telefon 076-7750231. 
 
Möjligheten för att göra utskick till Campus studenter är på gång. Behörighet 
för att komma åt mejllistan kommer att krävas. 
 
1 mars är det brandskyddsrond på Campus. Fastighetsförvaltaren har vid en 
kontroll givit oss en anmärkning om att hyllor/material fanns för nära 
sprinklers. Det ska vara minst 0,5 meters utrymme mellan sprinkler och hylla. 
Alla ombeds att kontrollera sina avdelningar. 
 
 

Punkt 6-7. Verksamheterna och studenterna informerar 
 
 Anna-Lena Strid, socialhögskolan. 
 Socialhögskolan har även intagning på vårterminen, vilket innebär att nu är 72 

nya studenter på plats.  
 
 Anna Pettersson, biblioteket.  
 Arbete pågår för att utöka antal platser i den tysta läsesalen från 11 till 19 

platser. Målningen är klar, golvvård är beställd. Sedan återstår en del elarbeten 
och nya möbler.  

 
 Pontus Rohdén, Ingenjörssktionen 
 Nya styrelsen börjar nu komma in i rutinerna och sina roller.  
 Arbetsmarknadsdagen MässING kommer i år att vara den 22 februari. 38 

företag, 4 ideella föreningar och LTH’s studievägledare kommer att vara på 
plats. 

 Phöset söker faddrar inför nollningen HT19.  
 Sexmästeriet planerar sin första sittning.  
 
 Lars Olsson, kundansvarig LDC 
 Lördag 16 februari kommer LU’s centrala nätverk att uppdateras och det 

kommer att vara avbrott och störningar mellan 9-18. Arbetet påverkar även 
Helsingborgen.  

 
 Lena Rolén, institutionen för strategisk kommunikation.  
 En omorganisation har gjorts inom institutionen och Lena kommer nu att vara 

fast representant i Campusgruppen.  
 Lena är även admin studierektor och Marja Åkerström är studierektor. 
 Nya tjänster är utlysta, bl a lärare och en tjänst som 

studievägledare/administratör. Institutionen växer och behovet att fler lokaler 
ökar. Fakultetsledningen har varit på besök och olika lösningar diskuteras. 

 
 Annika Permevik, Internationell koordinator 
 Ansökningen till höstens masterprogram 2019 är nu stängd. ISM har ökat med 

7%, ISK ligger på samma nivå som 2018. Ansökningar inom LU har minskat 
med 6% och på nationell nivå är det oförändrat.  

 Inom S-fakulteten har 312 studenter ansökt om utlandsstudier, av dessa 
kommer hälften från ISM och ISK.  

mailto:lokalservice@service.lu.se
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 Nu kan studenterna vid institutionerna service management och 

tjänstevetenskap och strategisk kommunikation bli certifierade för sina 
internationella meriter, CIM.  

 
 Britta Persson, inst. för service management och tjänstevetenskap. 
 Till hösten startar två nya inriktningar på mastersnivå, Culture and Creativity 

Management och Sustainabable Service Management. Totalt kommer man att 
ha 75 platser på mastersnivå.  

 Arbetet med de strategiska ledstjärnorna pågår och man har tagit fram 
handlingsplan för rekrytering till kandidatprogrammen.  

 Advisory board återinförs.  
 Tentamenslokalerna på Campus är små och dåligt utrustade för digitala 

tentamen/prov. Problemet finns med på Lokalgruppens fokusområden.  
 
 Astrid Johnsson, Studievägledare 
 Astrid arbetar som allmän studievägledare med placering tre dagar på Campus 

och två dagar i Lund. 
 Studentservice kommer att rotera med sin närvaro i Campusgruppen.     
   
 
Punkt 8.      Övriga frågor 
 Lena Rolén tog upp lite frågor från det informella nätverket Studiestöd. 

Nätverket består av studievägledare, bibliotekspersonal och studentpräst. Man 
träffas två gånger per termin. Vid senaste mötet diskuterades 
studentrekrytering och de saknar samordning för Campus. Finns möjlighet till 
fler gemensamma aktiviteter än öppet hus? En gemensam profil?  

 Gruppen uppmanades att skriva ner och precisera sina behov och önskemål 
och skicka till Annika.  

 
Punkt 9.  Mötet avslutas 
   
 Mötet avslutas.  
 
 
 
Nästa möte: 12 mars, 13:15-15:00 i sammanträdesrum Pålsjö (C111) 
 
 
 
 
 
 
 
 Vid pennan, 
 
  
 Carola Fors 
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