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MINNESANTECKNINGAR
2018-10-02

Utvecklingsenheten

Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2018-09-25

Närvarande: Annika Olsson
Magnus Adenskog
Jerker Jacobsson
Eva Nelsson
Lars Harrysson
Lena Rolén
Lars Olsson
Lise Jensen
Veronica Åberg
Carina Yourstone
Malin Kisro
Salina Debessay
Carola Fors

Punkt 1.

Ordförande, Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Socialhögskolan
Internationella masterprogrammen/ISK
LDC
LTH
Inst. service management och tjänstevet.
Studenthälsan
Studenthälsan
Agora
Administratör

Mötet öppnas
Mötesdeltagarna hälsas välkomna och mötet öppnas

Punkt 2.

Föregående möte 18-05-29
Minnesanteckningarna delades ut vid mötet.
Om någon vill lägga till/justera meddela Carola Fors

Punkt 3.

Rektor informerar
Utvecklingsenheten har träffat Helsingborgs stads nya näringslivsdirektör, Anette
Melander Berg för att presentera Campus verksamheter och diskutera framtida
samarbete.
Projektet Skapa din framtid kommer att fortsätta i något utökad form.
Studieverkstaden har ansökt om utvecklingsmedel till ett pilotprojekt för att utveckla
akademiskt skrivande. En dialog med Student och utbildning har påbörjats om en
utökad verksamhet på Campus.
Magnus Adenskog leder Campus medverkan i H22
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Utlysning Plattformen. Sista ansökningsdag 19 oktober. Forskare kommer att få besked
innan jul.
Universitetets ledning föreslår en satsning på 12 Mkr till Campus Helsingborg. Beslut
tas i universitetsstyrelsen i oktober. Pengarna ska användas för nya
forskningsplattformar och nya utbildningssatsningar. Campus styrelse beslutar om
tilldelningen av pengarna (7 mkr), medan 5 mkr fördelas ut till fakulteter med befintlig
verksamhet i Helsingborg.
Campus strategiska plan antogs vid styrelsemötet den 7 juni 2018. Ett tryckt exemplar
delas ut till alla närvarande. Planen kommer att delas ut till alla medarbetare på campus.
Önskar man fler exemplar, kan man kontakta Eva Nelsson.
LU bostäder vill inte ge bostadsgaranti på studieorten där man studerar för
internationella studenter. Inför årets terminsstart förbättrade man informationen om
avstånd mellan Lund/Helsingborg och kostnader för tågkort. Om det har hjälpt
studenterna i sina val av boende kommer att följas upp på ett möte med LU Bostäder i
eftermiddag (25/9). Lena Rolén och Sara Westman kommer också att närvara vid mötet.
17 nya studentbostäder finns nu i Helsingborg.
Studenter har upplevt en oro runt studentbostäderna. Oron har bemötts genom inbjudan
till möte, både i grupp och enskilt. Ett mejl skickades ut till prefekterna, som de kunde
skicka ut till sina studenter. Ett möte med medverkande från bl. a. Campus, Helsingborg
stad, polisen, Helsingborgshem och LU säkerhet hölls och LU säkerhet kommer
fortsättningsvis att få inbjudan till staden och polisens gemensamma säkerhetsmöten.
LU säkerhet önskar att vi rapporterar incidenter och händelser som skapar oro. Det är
väldigt få rapporter som rör Campus, därför är det svårt för dem att få en samlad bild av
behoven på Campus. Länk till händelserapporten finns på medarbetarwebben,
lucatinloggning krävs. Ex på händelse som bör anmälas, papperskorgar som ställs för att
hålla dörrar till salar/korridorer öppna. Detta är en vanlig syn på C3 och C5.
Studenter anmäler incidenter och oro via samma länk och loggar in med sitt
studentkonto. Länk kommer inom kort att läggas upp på Campus hemsida på lämplig
plats.
Frågan om krisplan togs upp. Campus har en och fakulteterna har egna krisplaner.
Man undrade vilken som gäller. Sker en kris på Campus så används Campus krisplan,
identifieras sedan krisen till en institution, tar fakultetens krisplan över.
Campus krisplan finns på de interna sidorna.

Punkt 4.

Lokalinformation
Jerker informerar om omflyttningen av olika enheter inom Campus. Socialhögskolans
flytt till C5 är klar. Bibliotekspersonalen kommer att flytta till kontor på C4.
Studentservicen, som idag befinner sig på E2, kommer att flytta till C1 och
Utvecklingsenheten flyttar till E2. C111 kommer att bli ett sammanträdesrum.
Förslag finns på att LDC flyttar till C4. 2 grupprum tillkommer på C1. C217 och
C218 fortsätter att användas som undervisningslokaler.
Det finns ingen tidsplan för kommande flyttningar.
Nytt hyresavtal är klart mellan Newsec och LU Byggnad. I det nya avtalet ingår
underhåll av lokalerna. Det nya avtalet gäller fr o m 2019-01-01 och innebär en
hyreshöjning med 35 kr/kvm och en ny gränsdragningslista som sänds ut i
samband med att avtalet börjar gälla.
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Redovisning från senaste mötet med Newsec. Ventilationssystemet har stora
brister, fasad och skärmtak är tvättade, linjemålning av parkeringen har gjorts,
rökförbud införts. Nästa möte med Newsec är 26 september.
En utredning har startats som ska förtydliga LU Byggnads uppdrag och ansvar inom
LU.
5 oktober kommer Jerker och Annika att träffa bl. a. Peter Ahlm och Susanne
Kristensson. Frågan om lokalutredningen kommer att tas upp.
9 oktober 10:00-12:00 är det en workshop i ämnet pedagogiska lokaler. Vill man delta
kontakta Jerker.
Avtal har skrivits med Mindpark som kommer att gälla fr. o. m. 1 januari 2019.
Avtalet innebär att vi kan boka E7, 25 gånger per år till följande priser: Heldag
4 250:-, halvdag 2 750:-. Fr. o. m. 26.e bokning, och alla andra lokaler, får vi 20%
rabatt på kostnaden. Bokning av Mindparks lokaler görs på mejl:
helsingborg@mindpark.se.
Husstyrelsen har beslutat att automatiska dörröppnare kommer att installeras. Det finns
en offert, men den behöver kompletteras. Newsec kommer att ombesörja kontakterna
med entreprenören Nokas.
Redovisning från säkerhetsmötet som hölls den 15 juni på Campus, till följd av inbrott.
DNA-märkning av datorer har påbörjats, (23 oktober 13:00-15:00 finns Håkan i
receptionen för komplettering) översyn av dörrar, extra rondering, medarbetare
uppmanas att låsa in datorerna och att anmäla alla incidenter på medarbetarwebben.
Tillgängligheten för studenter kommer att begränsas till 7.30-20.30.
Pär Gustavsson är inte längre säkerhetschef vid LU. Håkan Jönsson ny tillförordnad
säkerhetschef. Arbete har påbörjats för att kvalitetssäkra och utveckla säkerhetsarbetet
inom LU. Jerker kommer att intervjuas i samband med det, har ni något man vill
framföra angående säkerheten, kontakta honom.
Brandskyddsrond genomförd 31 augusti. Företaget Bricon hyrs in för att uppdatera och
komplettera utrymningsplaner. Upptäckta brister kommer att åtgärdas. Verksamheten
uppmanas att medarbetarna genomför webbutbildningen Grundläggande
brandskyddsutbildning som finns i kompetensportalen. LU’s riktlinjer för brandskydd,
bifogas med protokollet.
Eluttag är trasiga i undervisningssal C548. Socialhögskolan har anmält det till
sitt skyddsombud.

Punkt 5.

Verksamheterna informerar
Kommunikation och samverkan.
Eva Nelsson, presenterade de interna sidorna som nu har en egen flik på Campus
hemsida. Då det uppstod problem med inloggningen så har den tagits bort och är nu en
öppen ingång. På de interna sidorna finns genvägar till de vanligaste länkarna som
medarbetarna använder och ett kalendarium. Mer campusspecifik information hittar
man under de två kategorierna, ”Stöd och verktyg” och ”Styrning och organisation”.
Under stöd och verktyg hittar man bl. a. färdiga powerpointpresentationer som
presenterar Campus eller LU, presentationerna finns på svenska och engelska.
Information om krishantering, plattformen, lokalbokning, IT och support.
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Under Organisation och styrning finns Campus organisation med visioner, mål och
strategier. Här finns presentation av styrlese, husstyrelse och Campusgruppen och
protokoll.
Eva uppmanar alla att gå in och utforska de interna sidorna, och hon tar gärna emot
input på om något saknas.
Nästa Helsingborg Live är tisdag 9 oktober på Radisson Blu Metropol hotel. Kvällens
tema är ”Falsk information i valet 2018”. Information om panelen hittar du på
http://www.helsingborglive.se/. Anmälan sker på samma sida.
Magnus Adenskog rapporterade att förra gången besöktes Helsingborg Live av en bra
blandning mellan , medborgare, näringsliv och studenter. Förhoppning är fler besökare
från Campus.
Campus Open 16 november har nu fullt program. Keynote blir med Ida de Witt
Sandström och Emma Severinsson, på temat Mode. 12 andra föredrag är anmälda.
Sprid informationen om Campus Open i era nätverk och till era vänner så att vi får ett
välbesökt event. Efter Campus Open blir det after-work.
Socialhögskolan
Lars Harrysson informerade om att starten av ett program för sjukhuskuratorer i princip
är klart. Man har också påbörjat en genomlysning av dagens socionomprogram. I stort
sett inga större skillnader mellan studieorterna, Lund och Helsingborg, men man vill ha
en tydligare profilering för Campus.
SoPact har träffat många nya entreprenörer och man har nu valt ut vilka som ska vara
med.
26 september kommer Lars att ha ett möte med Poul Witting, Helsingborg Stad,
angående ett samverkansprojekt Idé A Drottninghög, för ett samarbete på temat
mänskliga rättigheter under FN-veckan.
Service Management och tjänstevetenskap
Veronica Åberg berättade att terminsstarten har gått bra, alla platser till
kandidatprogrammet är fyllda och mastersprogrammet har fått fler studenter än
förväntat.
Rekrytering av mastersstudenter till hösten 2019 har påbörjats. Man har två nya
inriktningar, sustainability och culture & creativity, vilket innebär att man nu totalt har
fem inriktningar på mastersnivå.
Det är klart med en joint master inom ramarna för Erasmus Mundus i samarbete med
universiteten i Lissabon, Glasgow och på Malta. Programmet heter Master of
Science in tourism development and culture och har första intagning till hösten 2019.
Det blir först på tredje terminen som studenterna kommer att studera på Campus.
Man har påbörjat en översyn av alla kandidatprogrammen, för att uppdatera både
struktur och innehåll.
Rekrytering av post doc pågår. Ytterligare en post doc, samt vikarierande lektorat är på
väg att utlysas.
LDC
Lars Olsson informerar om nya utbildningar. 1 oktober kommer det att vara en
utbildning i Skype for busines kl 13.00. Det finns platser kvar.
En ny utbildning i Clever touch, för de som missade tillfället i Sofiero i våras, kommer
att hållas tisdag 9 oktober i C324, kl.13.00.
Båda utbildningarna kommer att vara ca 1 timme, anmäl er till Lars Olsson om ni vara
med.
LTH
Lise Jensen berättar att introduktionen för de nya studenterna har gått bra. Under
introduktionsveckan har studenterna bl. a. träffat näringslivet genom samtal i mindre
grupper istället för genom föreläsningar. Detta var uppskattat av alla.
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Möten med gymnasieskolor i Helsingborg pågår för att återuppta samverkansprojekt.

Strategisk kommunikation
Lena Rolén berättar att det har varit en bra terminsstart, dock några färre än förväntat på
mastersprogrammet, men institutionens utbildningsuppdrag fylls.
Under året kommer det att ske en tillfällig förändring: James Pamment, prefekt, har fått
en del externa uppdrag och Jörgen Eksell täcker upp som bitr. prefekt.
Andra personalförändringar; Lena Rolén kommer att bli administrativ studierektor;
kommande pensionsavgång innebär att man söker ny personal och ser över
administrationen; två nya lärare är rekryterade och ytterligare tjänst utlyst.
Internationella studenter
Antal studenter ökar och på Campus finns nu 210 registrerade internationella studenter.
Mottagningsprogrammet var fyllt med olika aktiviteter och information. Det har inte
varit lika mycket frågor från studenterna jämfört med tidigare år, ett tecken på att det
har varit ett bra program och studenterna har fått den information som de behöver.
Studenthälsan
Malin Kisro, ny kurator på Studenthälsan presenterade sig. Delar av hennes tjänst är på
Campus. Hon kommer främst att rikta sig mot internationella studenter. Studenthälsan
har även fått Simon Åkerlund, sjuksköterska, och Simon Nilsson, psykolog, som nya
medarbetare. Man tittar på hur Studenthälsan på Campus, kommer att bemannas efter
Carina Yourstones pensionering. Ingen förändring av antal timmar.
1 oktober kommer man att ha en gemensam mässa på U2, med studievägledare,
pedagogiskt stöd m. fl.
5 november 15.00-16.00 i U202 hålls en föreläsning, Hållbar student. Föreläsningen är
öppen för alla studenter.
Ärende 7.

Studentinformation
Salina Debessay, ny ordförande för Agora, presenterade sig. Inget övrigt att tillägga

Ärende 8.

Övrigt
Vid nästa möte kommer besök från Science Village Scandinavia och berättar om sin
verksamhet.

Ärende 9.

Mötet avslutas
Annika tackar för mötet. Nästa möte är måndag 22 oktober 10:15 i Kronborg

Vid pennan,

Carola Fors

