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MINNESANTECKNINGAR
2020-11-30

Campusgruppen
Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2020-11-26
Närvarande: Annika Olsson
Jerker Jacobsson
Sanna Trygg
Magnus Adenskog
Karin Jönsson
Lars Harrysson
Carola Fors
Karin Hjalmarsson
Lena Rolén
Philip Warkander
Jennie Henningsson
Simon Thall
Lars Olsson
Ulla Urde
Ärende 1.

Rektor, Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Biblioteket
Socialhögskolan
Lokalbokningen
Utbildningsvetenskap
Institutionen för strategisk kommunikation
Avd, för modevetenskap
Ordf. Ing-sektionen
Tillträdande ordförande Ing-sektionen
LDC
Student och utbildning

Mötet öppnas
Mötesdeltagarna hälsas välkomna och mötet öppnas efter en kort presentationsrunda.

Ärende 2.

Föregående möte 20-10-20
Inga frågor på förra mötets minnesanteckningar.

Ärende 3.

Utvecklingsenheten informerar
Annika Olsson, rektor
• Helsingborgs handelsförening kommer även nästa år dela ut stipendier till unga
forskare. Utlysning bifogas.
• Det inkom 21 ansökningar till Kompetensfonden (tidigare Plattformen). Strategiska
utskottet har gjort en bedömning och har skickat 9 ansökningar till stadens
beredningsgrupp. Beredningsgruppen kommer att gå igenom ansökningarna
måndag 30 november. Magnus Adenskog kommer att närvara på mötet för att
besvara frågor. Staden beräknas ta beslut om tilldelning innan jul. Utbetalning av
medel sker nästa år.
• Den planerade givarlunchen den 20 november hölls digitalt. Torbjörn von Schantz
och Bo Ahrén höll tal och tackade för donationen från Helsingborgs stad och
Helsingborgs handelsförening.
• Jubileumsboken är nu tryckt och klar och kommer att distribueras till alla
medarbetare på Campus och våra samarbetspartners.
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De strategiska initiativen utvärderades den 3 november av delar av Campus styrelse.
Återkoppling till de strategiska initiativen lämnas den 1 december.
Campus styrelse har möte den 1 december. Avtackningslunchen är inställd och
mötet kommer att hållas digitalt. På mötet kommer bl. a. fakulteterna redogöra för
den extra tilldelningen av strategiska medlen och beslut om ny rektor för Campus
Helsingborg.
Det kommer att bli en digital avtackning av LUs rektor, Torbjörn von Schantz den
17 december 13:00. Avtackningen kommer att sändas digitalt. Se LUs kalendarium.

Jerker informerar om att det, p. g. a. rådande omständigheter, inte kommer att hållas
någon gemensam avtackning för Annika.
Annika kommer att vara tillgänglig på eftermiddagen den 15 december om någon vill
komma förbi.
Ärende 4.

Lokalinformation
Jerker Jacobsson, utvecklingsenheten
• Planeringen av nya möbler fortsätter. Nästa möte med White Arkitekter är den 2
december. En del av de befintliga möblerna kommer att återvinnas. Tidsplan är
leverans i juni 2021.
• Det finns ett förslag, att på C7 bygga en hörsal med 70-80 platser, mötesrum och
studieplatser. Ett inriktningsbeslut kommer att tas på nästa styrelsemöte (1/12).
• Väggen mellan bibliotekets tysta läsrum och undervisningssal C217 har
ljudisolerats.
• Målningen av de gemensamma ytorna på Campus fortsätter med våningarna C3, E1,
E3, E4 samt utanför toaletterna på C1 och C2.
• Det har gjorts en översyn av trasiga armaturer/spotlights. Reparation och utbyte av
dessa kommer att göras under december och januari, Samtidigt kommer alla defekta
eluttag att åtgärdas.
• Det finns nu ett förslag på förbättrad skyltningen till och inom Campus. Förslaget
innehåller bl. a information i entrén på husdelar, bibliotek, studentkårer mm, skyltar
i korridorernas tak som visa salsnamn. Informationen ska även finnas på engelska.
• Under december kommer det att levereras ny konst till Campus via Statens
konstråd.
• SoPact kommer under 2021 att vara i GreenPark på onsdagar. Tanken är att skapa
en plattform för samverkan mellan olika verksamheter. Kontakta Jan Abrahamsson
för mer information och med projektidéer.
• Lördag 12 december kommer Campus att vara helt låst p. g. a. elarbeten.
• Entrédörrarna kommer att vara låsta mellan 23 december och 6 januari. Man
kommer in med LU-kort + kod. Under denna tid kommer vaktmästeriet vara
bemannat alla helgfria dagar. Receptionen kommer att ha minskad tillgängligt/vara
stängd. Utskick från receptionen kommer.
• På nästa husstyrelsemöte kommer en punkt att vara frågan om vi ska bygga en
inspelningsstudio på Campus.

Ärende 5.

Verksamheterna informerar
Philip Warkander, avd. för modevetenskap
• Modevetenskap har gått över till helt digital undervisning. Man planerar att det ska
vara så fram till period 2 av vårterminen 2021.
Karin Jönsson, biblioteket.
• Det är få studenter i biblioteket, så det är inga problem när det gäller att hålla
avstånd.
• Det känns bra att väggen mot C217 kunde åtgärdas så snabbt.
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De har diskuterat skyltningen till biblioteket, då det ligger lite avsides från entrén.
Karin önskar att Lina Köpsén kontaktas angående den nya skyltningen för att få
med input från biblioteket.

Lars Harrysson, Socialhögskolan.
• Få av personalen är på plats.
• Man arbetar mycket med att hålla kontakten med studenterna.
• Sjukhuskuratorerna har delvis undervisning i GreenPark. Man är väldigt nöjd med
miljön och den tekniska utrustningen som finns där.
Jennie Henningsson, ordförande ingenjörssektionen.
• Två poster i den nya styrelsen är vakanta.
• Överlämningar till nya förtroendevalda.
• Möten med staden, dels gällande nya möbler till Helsingborgen, dels
studentkatalogen som är en del i projektet Studentstaden Helsingborg.
Ulla Urde, Student och utbildning
• All undervisning och möten sker nu digitalt. Vilket tekniskt fungerar bra. Dock är
många studenter frustrerade och känner sig ensamma.
• Det finns digitala drop-in, och skrivarträffar.
• Det är positivt att fler lärare hänvisar till Studieverkstaden, när det är språkliga
brister i studenternas arbeten och behöver kompletteras. Problemet är att
studenterna har deadlines och det är svårt att få tid när de behöver. Om lärare kunde
förvarna om att det kommer inlämningsuppgifter så har Studieverkstaden möjlighet
att spärra upp tider för att hjälpa studenterna i tid.
• Fr. o. m. den 1 januari kommer Ulla att arbeta 30 % för Ämneslärarutbildningen i
Lund. Maria Källqvist kommer att arbeta med Campus studenter på 30%.
Karin Hjalmarsson, inst. för utbildningsvetenskap
• Alla arbetar mest hemifrån. Saknar kontakten med studenter och kollegor.
• Har börjat packa ner kontoren på C4.
Karin Jönsson undrar vilka som kommer att ta över utbildningsvetenskaps kontor.
Jerker informerar om att i nuläget finns inga nya hyresgäster.
Lena Rolén, inst. för Strategisk kommunikation
• Ny institutionsstyrelse finns. Inget besked om ny prefekt.
• Målning av kontor kommer att ske i samband med målningen av de gemensamma
ytorna på C3.
• I princip ges alla kurser digitalt resten av terminen.
• Man planerar för hybridföreläsningar under vårterminen, med en del av studenterna
på plats och en del följer den streamade föreläsningen digitalt.
• C324, Strategen har använts mycket för inspelning, fungerar men det är inte
optimalt ljud.
Lars Olsson, LDC
• Tar gärna emot önskemål om tekniska lösningar som behövs till Campus.
• U203 kommer inom kort, få samma utrustning med kamera som installerades i
U202 inför höstterminen.
• Tittar på en smidig lösning för mobil streaming.
Carola Fors, lokalbokningen.
• Problematiskt att samtidigt försöka att boka för vårterminen, samtidigt som
ombokning till distansundervisning av höstterminen görs.
• Saknar underlag och information från många kurser inför våren.
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Information kommer att skickas till alla kursansvariga i början av vecka 49 med
status i schemaprocessen.
Räknar med att kunna lämna besked om lokaltilldelning runt 7-8 december till de
som har lämnat in underlag innan den 17 november.
Examinationsveckan, 31 maj- 4 juni kommer INTE att bokas nu. Med dagens
restriktioner finns inga möjligheter att tillgodose alla önskemål.

Sanna Trygg, utvecklingsenheten.
• Pågående arbete med ”Studentstaden Helsingborg”
• Första nyhetsbrevet har skickats ut till all personal. Det är tänkt att komma ut en
gång per månad. Är det något ni vill meddela övriga Campus, eller önskemål om
inslag. Kontakta Sanna.
• Kampanjen om att hålla avstånd har förnyats. Material har sänts ut till
institutionskommunikatörerna.
• Nu ligger nya bilder av studenter och studiemiljöer i bildbanken. Det finns även nya
filmer. Dessa finns hos Sanna. Hör av er till henne om ni vill ha tillgång till dem.
• Forskar Grand Prix är framskjutet till mars 2021.
Magnus Adenskog, utvecklingsenheten
•
•
•

Ärende 6.

Utlysning av Helsingborgs handelsförenings stipendier kommer att skickas ut inom
kort.
Ny mejladress finns för ansökningar, ansokan@ch.lu.se
Kontakt med Perstorps kommun. De önskar kontakt med studenter för
examensarbeten.

Övriga frågor
Lena Rolén lämnar kort information angående projektet gemensam provhantering.
• Arbetet fortskrider.
• Ett formellt beslut från LTH behövs.
• LTH är i grunden positiva, man måste se över kostnaderna innan ett formellt beslut
kan tas.
• S-fakulteten fortsätter med arbetet.
• Möjlighet för implementering under våren.

Annika tackar för dagens möte och för allas engagemang i gruppen under hennes tid som rektor på
Campus Helsingborg. Därefter avslutas mötet.

Vid pennan,

Carola Fors

