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  Campusgruppen 

  
 
     
Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2020-09-22 
 
 
Närvarande:  Annika Olsson  Rektor, Utvecklingsenheten 

Magnus Adenskog  Utvecklingsenheten 
Jerker Jacobsson  Utvecklingsenheten 
Anna Pettersson   Biblioteket 
Lars Harrysson  Socialhögskolan 
Carina Argelius   LTH 
Philip Warkander  Modevetenskap 
Karin Hjalmarsson  Utbildningsvetenskap 
Lena Rolén   Institutionen för strategisk kommunikation 
Ulla Urde   Pedagogiskt stöd 
Marie Theander  Kommunikationsansvarig Agora 
Dick Lindros   Vaktmästeriet 
 

Ärende 1.  Mötet öppnas 
 
 Mötesdeltagarna hälsas välkomna och mötet öppnas. En kortare presentationsrun.  
 
Ärende 2. Föregående möte 20-05-27   

  
Minnesanteckningarna gås igenom och läggs till handlingarna. 

 
Ärende 3. Reflektioner kring terminsstarten 
 

Rektor Annika Olsson inleder med att det generellt har gått bra med terminsstarten trots 
Coronapandemin. Det har varit lite trängsel när studenterna skulle skaffa LU-kort och 
det finns rapporter om att studenter sätter ihop stolar och bord, trots restriktioner. 

 
Verksamheterna rapporter en liknande bild men kommer också in med andra 
observationer. Lena Rolén, strategisk kommunikation, rapporterar att det har varit 
trängsel i vissa grupprum och området kring soffgruppen i receptionen ibland varit 
trångt. Carina Argelius tar upp att LTH förvisso kör sina tentor digitalt, men att många 
omtentor (med många deltagare) går fysiskt, vilket kan innebära trängsel. 

 
Det finns en gemensam bild av att det är viktigt att vi hjälps åt och stöttar studenterna 
och påminner om de restriktioner som råder. Samtidigt är det vuxna människor, och vi 
måste också påminna om det egna ansvaret. 
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Ärende 4.   Utvecklingsenheten informerar 

 
Rektor Annika Olsson informerar om några punkter som rör alla verksamheter på 
Campus Helsingborg. 

 
Campus Open ställs i år in på grund av Corona och de restriktioner som råder. 

 
Även det planerade 20-årsjubileét arrangeras om. Det har kommit en donation i 
”födelsedagspresent” från Helsingborgs Handelsförening och Helsingborg stad. Det 
kommer att arrangeras en lunch med donatorer och LUs ledning den 20 november, för 
att uppmärksamma att Campus fyller 20 år. Det blir alltså ingen gemensam AW.  

 
Framtidsveckan är planerad och kommer att arrangeras, med fokus på digitala föredrag. 
Det kommer att ske på Mindpark och det kommer bli en begränsning på 15 personer 
som får vara med fysiskt i lokalerna. http://www.ch.lu.se/article/dags-foer-
framtidsveckan-2020/ 

 
Vattenhallen har rullat igång delar av sin verksamhet. Det är framförallt Lärarlyftet som 
den 23 september kommer att starta fortbildningar för lärare inom programmering på 
kvällstid. 

 
Helsingborg stads årliga forskningsutlysning öppnar i slutet av september. Plattformen 
som den hette tidigare har bytt namn till Kompetensfonden och har genomgått en 
omstrukturering av organisationen. Strategiska utskottet bereder och rangordnar 
ansökningar. Besluten tas sedan av en ledningsgrupp i Helsingborg stad. 

 
Den 14 oktober kommer det att arrangeras ett möte med LUs och Helsingborg stads 
ledning. Syftet är att prata om det strategiska avtalet och följa upp avtalet. 

 
Administrativ chef Jerker Jacobsson visar statistik över programmen med fokus på nya 
studenter.  

 
 

Ärende 5. Lokalinformation 
 
Jerker Jacobsson föredrar ärendet. 

 
Green park, Mindpark, är igång och används med restriktioner på max 20 personer just 
nu. Instruktioner för bokning så är ALC-delen och konferensrum en helhet som bokas 
som Green park, med samma kostnad som andra lokaler. Vid bokning hämtas 
nyckelbricka i receptionen på Mindpark kl 8-17 och nyckelbrickan lämnas även där. 

 
I sommar gjordes upphandling för nya möbler i lärosalar och grupprum som White 
arkitekter vann. Lokalgruppen, mindre arbetsgrupp med 5 personer nu, som fokuserar 
på nya möbler. 

 
I sommar har det arbetats med ventilationen. I princip klart. Drifttider 7-17, full styrka. 
Har rapporterats om att det är kallt i u-salarna, nu finns en mätare för temperatur där. 

 
Det har varit en del incidenter på Campus. Vissa har sovit över på Campus och det har 
varit en del personer här på kvällarna. Campus huvudentré är öppet 7.30-16.30. Till kl 
22 med kort, 22 stängs det och studenterna måste lämna lokalerna.  

 
Skyltning. Jerker och Sanna kommer att arbeta vidare med skyltning av Campus. 
Workshop med studenter på strategisk kommunikation i visuell kommunikation som 
ska komma med lite olika förslag på förbättringar. 
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Övriga, kortfattade ärenden. ISM bygger nytt pentry. Det ska även ses över kring 
väggen i tysta rummet, biblioteket för ljud. Målningen av gemensamma lokaler 
fortsätter under året. Utanför Campus kan det bli lite stökigt vid bron mot Söder då den 
byggs om och förses med hissar. Helsingborgen är öppen sedan en tid tillbaka, finns 
många studieplatser där att hänvisa till. Det finns också en dialog med Wihlborgs om 
möjligheterna att ta över C7 igen, ärendet kommer att tas upp i Husstyrelsen och 
Styrelsen under kommande månad. 

 
 
 
 

Carina Argelius tar upp att det borde finnas ”kom ihåg att släcka ljuset” på Campus. 
Hon har noterat att det ofta är tänt i salarna på kvällarna, trots att ingen är där. Carina tar 
också upp projektet med gemensam tentamenshantering som rullar på. Verkar som att 
det kan dra igång i januari 2021, och då med LU service som ägare av det. Carina tar 
också upp att studiestöd och vägledning tycker att C1 är mörkt och dystert, kanske 
något vi kan arbeta vidare med för att göra lokalerna ljusare? 

 
Lars Harrysson lyfter ett förslag att arbeta mer med att ge salarna på Campus namn, 
t.ex. Green park och Sofiero. Det finns en bokningsteknisk logik i att de heter E210 
mm, men vi kunde arbeta mer med att ge namn för att tydliggöra de olika salarna. Lars 
tar också upp att ljud flyttas åt lite olika håll i byggnaden nu, troligen har luftflödena 
förändrats med ventilationsarbetet. Jerker Jacobsson tar ärendet vidare med Wihlborgs. 

 
 
Ärende 6.  Verksamheterna informerar 
 

Lars Harrysson, socialhögskolan  
 

Kuratorskursen har startat och den går bra, med undervisningen som sker primärt i 
Green park. Det drivs också en forskningscirkel inom det strategiska 
samverkansinitiativet med koppling till kuratorsutbildningen. 
En ny doktorand är på plats på Campus. 
Ett projekt kring uppsatsskrivande studenter och flera förvaltningar i Helsingborg stad 
är under uppbyggnad. 
Ett arbete kring frågan: hur rekryterar vi nya studenter? har startats. Drivs genom 
SoPact, och i ett första steg tillsammans med en skola i Eslöv. 

 
 Sanna Trygg, utvecklingsenheten 
 

Ett projekt om webbtillgänglighet pågår på hela LU, blir lag inom kort. Det ligger på 
respektive institution att göra dessa förbättringar. 
En strategisk kommunikationsplan för Campus är under uppbyggnad. 

 
 
 Lena Rolén, strategisk kommunikation 
 

 Det har varit en intensiv terminsstart, men det rullar på. Rockad för studenter som 
skulle åka ut i världen, där de nu får nya uppgifter här på hemmaplan, har landat väl 
bland studenterna. 
Har fått fler studenter till masterprogrammet. 
ISK gav en sommarkurs om kriskommunikation som många sökte till och gick. Den 
kursen kommer att gå igen. Haft ”sen anmälan” för hösten och det finns stort intresse. 
Det är ett jättearbete med att skapa god tillgänglighet på webben. Behövs mycket 
utbildning för alla, även lärare som t.ex. hur en pdf ska se ut. 
Det ligger just nu en tjänst ute som prefekt/lektor, en extern utlysning. Processen kör 
igång nu med rekryteringskommitté. 
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Carina Argelius, LTH och Studiestöd 
 

Carina Argelius har två uppdrag, ett från LTH som koordinator och ett på Studiestöd. 
 

Från rollen på LTH. Koordinator på halvtid, ett projekt som sträcker sig fram till 
årsskiftet. Kommer att presentera projektet som koordinator för LTH, inte klart om det 
blir en fortsättning. 

 
Från rollen på Studiestöd. Kommer att träffa Helsingborgs studievägledarnätverk 
digitalt. Rapporterar också om att många studenter mår dåligt av ensamhet och liknande 
problematik nu under pandemin. 

 
 
 Dick Lindros, vaktmästeriet 
 

Extra öppet med LU-kortet under terminsstarten, men det är inte synkat med tider. 
Behöver synkas bättre i framtiden men inga problem just nu. 

 
 
 Ulla Urde, pedagogiskt stöd 
 

Överlag funkar det bra, mycket digitalt just nu för pedagogiskt stöd. Ulla är inblandad i 
alla utbildningar på Campus och behovet av studiestöd bedöms som enormt. Hade 
behövt mer personal för att möta de behov som finns. 

 
 
 Karin Hjalmarsson, utbildningsvetenskap 
 

Utbildningsvetenskap har nu 13 studenter kvar på Campus, och har börjat köra möbler 
till Lund. Det behöver målas och piffas upp på C4 efter att lärarutbildningen flyttar. C4 
är väldigt lugnt, nästan inga människor. 
Introduktionsdagar innan terminsstart, med stort intresse från studenter. Har fungerat 
bra att göra det digitalt. 
Finns en post-doc tjänst och ett biträdande lektorat ute nu. 

 
 
 Anna Pettersson, biblioteket 
 

Ganska lugnt med studenter på biblioteket, en begränsad och hanterbar yta. Har arbetat 
mycket med tillgänglighet på webben, har uppdaterat webben nu för att möta nya 
kraven. 

 
 
 Magnus Adenskog, utvecklingsenheten 
 

Många samverkansprojekt på gång på Campus. För att nämna ett exempel är ”Den 
(ut)forskande staden” ett intressant projekt där forskare från tre institutioner på Campus 
och flera från Lund ingår tillsammans med tjänstepersoner från Helsingborg stad. 
Finansierat genom FoU Helsingborg. 

 
 
 Philip Warkander, modevetenskap 
 

Arbetet med masterprogrammet i Fashion studies går framåt. Ett nytt skede, går upp 
som fakultetsfråga. Har just nu två årskullar på plats på Campus. Valde att vara på 
Marina Plaza under första veckan som välkomstdagar med mycket gott utfall. 
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 Föreläsningar är digitala, men seminarier på plats. Post-doc ute som fokuserar på 

kvinnors läsande. 
 
 
Ärende 7.  Studentinformation  
 
 Maria Theander, kommunikationsansvarig på Agora föredrar.  
 
 Har inga speciella punkter att ta upp, men kommer att ta upp frågan om att hålla avstånd 
 på Campus med styrelsen för Agora. Många studenter tänker inte på det, bra att 
 påminna om det. 
 
 Det planerade för ett event för medlemmarna i Agora, en tacokväll med max 50 
 deltagare. 
 
 
Ärende 8.        Övriga frågor 
 
 Annika Olsson blev uppmärksammad om att Ängelholm ska bilda ett Campus, och är på 
 väg att skriva ett LOI med Högskolan i Halmstad. Återkommer med mer information 
 längre fram. 
 
 
 
Ärende 9.  Mötet avslutas.  
 Jerker tackar för mötet och informerar om att nästa möte är tisdag 20 oktober. 
 
  
Sedan avslutas mötet.  
 
 
 
 Vid pennan, 
 
  
  
 Magnus Adenskog.  
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