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MINNESANTECKNINGAR
2018-05-29

Utvecklingsenheten

Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2018-05-29
Närvarande:

Annika Olsson
Magnus Adenskog
Jerker Jacobsson
Eva Nelsson
Anna-Lena Strid
Britta Persson
Lars Olsson
Carina Yourstone
Carola Fors
James Pamment
Ulla Urde
Heba Elali

Ärende 1.

Mötet öppnas

Ordförande, Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Socialhögskolan
Rep. Internationella masterprogrammen
LDC
Studenthälsan
Lokalbokningen
Institutionen för strategisk kommunikation
Studieverkstaden
Vaktmästeriet

Annika Olsson hälsar mötesdeltagarna välkomna och mötet öppnas.
Ärende 2.

Föregående möte 180411
Minnesanteckningarna gås igenom och läggs till handlingarna.

Ärende 3.

Rektor informerar

Annika Olsson föredrar ärendet.
Den 2 maj var det stipendieutdelning på Helsingborgen med Campus Vänner. Ett uppskattat
evenemang där studenter från Campus lyfts fram med sina idéer och projekt.
Det sker också förändringar inom Helsingborg stad som rör Campus. En ny näringslivsdirektör är på
väg in, Anette Berg Mellander. Utvecklingsenheten har ett första möte med Anette den 15 augusti.
Peter Arvebro, avdelningschef för högre utbildning, har avslutat sin tjänst och den tjänsten kommer att
tillsättas under hösten. Plattformen kommer att ligga kvar i dess nuvarande skick.
Universitetet har tagit ett beslut att avsluta prenumerationen på alla tidskrifter som är knutna till
förlaget Elsevier efter 1 juli. Anledningen är att prenumerationerna dras med för stora kostnader, och
nu efter att Tyskland har bojkottat så hakar Sverige på genom att flera universitet går ihop och
bojkottar. Forskare får fortsätta att vara reviewers för tidskrifter knutna till Elseier.
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Arbetet med lokalerna går vidare. Jerker Jacobsson kommer att gå igenom ärendet i detalj nedan.
Det pågår just nu diskussioner om speciella satsningar på Campus Helsingborg i Rektors ledningsråd.
Campus Helsingborg är, som presenterats tidigare, ett av fem prioriterade områden för universitetet.
Det kommer att fattas ett formellt beslut i oktober, men det är fortfarande lite oklart läge eftersom det
är val till riksdagen i september och detta kommer att påverka statens budgetarbete.
Strategiska utskottet kommer till höstterminen att utökas. Catharina Sternudd, lektor på institutionen
för arkitektur och byggd miljö på LTH, kommer från augusti att ingå i utskottet.
Arbetet med utvecklingen av uppdragsutbildningen fortsätter. EFL har under den senaste tiden
figurerat i media, vilket skapat en diskussion om uppdragsutbildningen. Linjen framgent är att all
uppdragsutbildning på LU ska ske inom ramen för tjänsten istället för som bisyssla.
Ärendet om sökstatistik föredras av Eva Nelsson. Två bilagor delas ut till mötesdeltagarna med
sökstatistik för program och fristående kurser. Britta Persson vill lägga in även de internationella
programmen i statistiken. Förslaget vinner gehör och kommer att lyftas in i kommande statistik.
Eva arbetar nu med interna webbsidor. Dessa kommer att innehålla bl.a. styrelseprotokoll, strategiska
planen, ansökningsformulär till plattformen, information om brandsäkerhet, mm. Bara anställda
kommer att komma åt detta genom inloggning.
Det har bildats en arbetsgrupp på Campus som kommer att arbeta med frågor som rör stadsmässan
”H22” i Helsingborg stad. Magnus Adenskog är nu samordnare för gruppen.
Det finns planer på att genomföra en kurs i GDPR på Campus för de som är intresserade. Det finns
just nu en grupp på LU som arbetar med frågan och i sådana fall skulle Utvecklingsenheten hålla sätta
upp den informationsdagen. Campusgruppen tycker att det är ett bra förslag och Utvecklingsenheten
får i uppgift att kontakta gruppen för GDPR och sätta upp ett program för en dag under hösten.
Ärende 4. Studieverkstan
Ulla Urde från Studieverkstan är inbjuden att berätta om Studieverkstadens verksamhet.
Ulla beskriver Studieverkstadens verksamhet. Studieverkstaden arbetar med att stötta studenter i
akademisk text, lässtrategier, och presentationsteknik. Studieverkstaden erbjuder individuell
handledning, grupphandledning, workshops.
Under 2017 genomfördes det totalt 1800 möten på hela Lunds universitet. 635 av dessa skedde på
Campus. Alla är välkomna och det är en bred grupp som söker stöd, från studenter med dyslexi till
doktorander som behöver putsa på språket.
Det finns ett stort behov på Campus för detta stöd och Ulla är nu på plats 3-4 dagar i veckan.
Förhoppningen är att Studieverkstaden och institutionerna ska kunna arbeta ännu närmare varandra
och strukturera upp arbetet så att studenterna får kontakt med Studieverkstaden på ett tidigt stadium i
sin utbildning.
Ärende 5.

Lokalinformation

Jerker Jacobsson föredrar ärendet.
Arbetet med lokalöversynen och förändringar pågår och har kommit in i ett operativt läge. Flyttarna
kommer att se ut som följer. Biblioteket kommer att flytta till C2 eller C4. Studentservice flyttar till
C1. Socialhögskolan flyttar till C5. Utvecklingsenheten flyttar till E2. C111 blir konferensrum och det
kommer att öppnas upp två grupprum på C1. Utöver det ska automatiska dörröppnare installeras.
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Det kommer inte att bli någon ombyggnation under sommaren, utan det kommer att påbörjas under
hösten. Vissa verksamheter, t.ex. socialhögskolan kan komma att flytta redan under sommaren
eftersom de lokaler de ska flytta in i är tomma just nu.
Det pågår också en omförhandling av hyresavtal mellan fastighetsägare och LU om det nuvarande
avtalet som löper ut 20181231.
Det pågår också en lokalutredning centralt, där Peter Ahlm är ansvarig. Vår hållning är att vi vill ha ett
ökat ansvar för Campus. I samband med det pågår också en inventeringar av inventarier via LU
byggnad.
De nya studieplatserna på E1 är invigda. Namnet blev, efter en studentomröstning, ”PluggE1”.
Det har kommit upp en fråga kring behovet av skärmar för utställningar. De vi har tillgång till idag är
slitna. Jerker tar ärendet vidare.
Det har också kommit upp en fråga kring könsneutrala skyltar på toaletterna på Campus. Det är en
grupp studenter på EDM som gjort en skrivelse kring detta. I Campusgruppen råder det enighet kring
att sätta upp könsneutrala skyltar på Campus toaletter.
Några uppdateringar inför våren är följande. Det kommer att ske underhållsarbete och tvättning av
fasader och skärmtak under våren. Ett nytt miljöhus och sopkomprimator planeras under 2019.
Fredagen den 1 juni, kl 11-13 bjuder Newsec på grillad korv vid den södra ingången. Det kommer att
ske målning av linjer på p-platser sker 27 juni, vilket gör att hela vår parkering stängs av den dagen.
Det kommer att hållas ett möte om säkerheten på Campus den 15 juni. Det kommer också att ske
förtidsröstning på Campus 22/8-7/9.
Brandskyddsrond genomförd 18 maj utan anmärkningar. Och den nya konkurrensutsättningen för
”Kaffearrangemang i Helsingborg” för perioden 180601-190531 är genomförd, och det är
Coffeshopen som är upphandlad.
Öppettider i receptionen för sommaren är: vecka 27-28 öppet 09.00-13.00, vecka 29-32 stängt, fr.o.m.
vecka 33 gäller vanliga öppettider måndag-torsdag 08.00-16.30 och fredag 08.00-15.30. Vaktmästeriet
är bemannat hela sommaren
Ärende 6.

Verksamheterna informerar

Eva Nelson, Utvecklingsenheten
Främst fokuseras arbetet på de interna webbsidorna som redogjorts för ovan.
Kommer att ske lite studiebesök nu under juni. Dels från Akademi Båstad gymnasium, som främst är
intresserade av LTH och Service management, och sedan en delegation från Linköpings universitets
bibliotek.
Lars Olsson, LDC
Har arbetat under våren med att ta fram en e-post lista för Campus. Denna är lanserad idag och ska
koppla ihop alla e-postlistor som institutionerna själva har satt ihop. Den nya adressen för att nå all
personal på Campus är: personal@ch.lu.se och den kan användas av alla.
ISK har ett personalrum som alla kan boka. Detta kommer nu att göras om och bli som ”Sofiero” med
skärm och digital utrustning.
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Britta Persson, representant för internationella masterprogrammen
Det kommer att hållas en Karriärworkshop under hösten för de internationella studenterna.
Den 20 augusti börjar de internationella studenterna och den 21 augusti är det Arrival day, vilket är
startskottet för Orientation week.
Det hölls en workshop om stresshantering under våren. Ett bra och uppskattat inslag.
Frågan om karriärstöd för internationella studenter måste lyftas. Vad gör LU central för våra
internationella studenter? Det anordnas mellan 10-20 workshops varje år. Men bara en här på Campus
Helsingborg. Vi borde arbeta för att få upp motsvarande volym givet studentunderlag på aktiviteter här
som i Lund.
Det har påbörjats en dialog med Helsingborg International Connection (HIC). Hur ska LU arbeta
vidare med detta? HIC är en bra väg in i Helsingborg för internationella studenter.
James Pamment, ISK
Det pågår en hel del på ISK. Det är nya anställningar av doktorander och av lektorer. Som Lars
noterade innan så arbetas det med att göra om personalrummet så det liknar ”Sofiero”, och tanken är
att det ska vara klart till höstterminen.
Överlag är det bra fart på verksamheten.
Carina Yourstone, studentservice
Studenthälsan kommer, likt tidigare år, att hålla stängt 11 juni – 19 augusti.
Den 19 september kommer det att hållas en stressföreläsning för internationella studenter.
Det arbetas just nu med en Krishanteringsplan.
Och det är en nyanställning på Studenthälsan som kommer att ha en del av sitt ansvarsområde på
Campus.
Carola Fors, lokalbokning
Arbetar just nu i slutskedet med höstens bokningar. Det kommer att vara fullt överallt i början av
hösten, men det kommer att lösa sig med salar.
Blivit tillskott på opponeringar nu i juni så det kommer att vara extra verksamhet på C7 under juni.
LU korten har tidigare alltid varit så att studenterna har fått boka tider. Förra året testade vi med öppen
dörr och det funkade mycket bättre, så det kommer att bli så även i år.
Heba Elali, Vaktmästeri
Det finns inga egentliga nyheter från vaktmästeriet. Verksamheten rullar på som vanligt.
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Magnus Adenskog, utvecklingsenheten
Det var premiär för Helsingborg live den 8 maj. Ämnet var upplevd trygghet i Helsingborg och det
kom ungefär 100 personer. En lyckad premiär.
Arbetet med forskningsplattformarna rullar på och arbetet med H22 börjar ta fart.

Ärende 8.

Övriga frågor

Frågan om säkerheten på Campus lyfts av Heba Elali. Det finns exempel på att lokalvårdarna har stött
på personer som inte bör vara inne på Campus vid vissa tidpunkter.
Jerker har sammankallat till ett möte den 15 juni där frågor om säkerhet på Campus kommer att vara
fokus. Denna fråga kommer därför att lyftas även i det forumet.

Nästa möte: 25 september kl. 10.15–12.00
Vid pennan,
Magnus Adenskog

