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MINNESANTECKNINGAR
2019-03-12

Utvecklingsenheten

Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2019-03-12

Närvarande: Annika Olsson
Magnus Adenskog
Jerker Jacobsson
Karin Jönsson
Lars Harrysson
Carina Argelius
Lars Olsson
Britta Persson
Carola Fors
Lena Rolén
Sofia Zetterlund
Lise Jensen
Punkt 1.

Ordförande, Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Biblioteket
Socialhögskolan
Studiestöd och vägledning
LDC
Inst. service management och tjänstevet.
Lokalbokningen
Institutionen för strategisk kommunikation
Vice ordf. Agora
LTH

Mötet öppnas
Mötesdeltagarna hälsas välkomna och mötet öppnas.

Punkt 2.

Föregående möte 19-01-29
Minnesanteckningarna gås igenom. Rättelse mastersprogrammen på Service
management har ökat med 39 % när det gäller antalet ansökningar. Annika följer upp
minnesanteckningarna med en påminnelse om att hon behöver återkoppling angående
kursen i entreprenörskap som presenterades vid förra mötet. Anteckningarna lades
sedan till handlingarna.

Punkt 3.

Rektor informerar
o

o

o
o

o

LU strategiska medel – styrelsen fattar sitt beslut den 27 mars. På eftermiddagen
den 16 april kommer det att vara en presentation av de nya projekten på Mindpark,
Penthouse.
Den 26 februari var det en näringslivträff på H55 i Helsingborg. Temat för kvällen
var forskningssamverkan, och tre aktuella projekt presenterades. Responsen från
deltagarna var positiv
Beslut om de gemensamma lokalerna väntas senast 1 maj.
Annika kommer att träffa alla Familjen Helsingborgs kommunledningar (11
stycken) den 22 mars. Hon kommer bl. a. att ta upp breddad rekrytering och
forskningssamverkan.
Workshop AI och Handel 2 april på H55.
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Campus Vänner har sin stipendieutdelning den 24 april. Jesper Falkheimer kommer
att tala vid träffen.
Nästa Helsingborg live är den 14 maj med temat ”Kan vi skriva om historien”
Elisabeth Högdahl, institutionen för service management kommer att sitta i panelen.
Framtidsveckan är ett LU arrangemang som kommer att hållas vecka 42. Onsdag
16 oktober kommer Campus vara värdar. Idéer behövs för vad vi vill göra/visa upp.
Läs separat mejl om Framtidveckan och skicka in idéer till Magnus eller Eva senast
22 mars.
20 –årsjubileum, 20 maj 2020. Skriv in datum i era kalendrar.
Styrelsen och strategiska utskottet hade en strategidag den 8 februari. Bifogat med
anteckningarna finns sammanfattning för de teman som diskuterades.
Fråga om plattformspengar kom upp, och här kan man läsa mer om det:
http://www.ch.lu.se/medarbetare/stoed-och-verktyg/plattformen/

o
o
o

o
o
o

Punkt 4.

Lokalinformation
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Punkt 5.

Målning kommer att ske under sommaren. Våningarna U1-U3, C1-2 och E2
kommer att prioriteras.
Inredningsarkitekt ska anlitas för att ta fram förslag får U1-U3 samt
studentpentryn på C2 och E2.
Lokalgruppen har sitt nästa möte 8 april då man fortsätter med diskussionen om
flexibla salar.
Det finns ett förslag att flytta resursrummet C231 till C165.
Ljudisolering C1 och E2 genomförs nu i mars.
Test av brandlarmet tisdag 19 mars, efter kl. 18:00
Offert för invändig fönsterputs är beställd, institutionernas del kommer att
vidarebefordras till dem.
Betalning via Parkster på vår parkering för tiden 17:00-07:00 kommer att införas.
Detta medför att allmänheten kan stå på parkeringen under tider då inte personal
och studenter har behov av den. LU’s parkeringsdekal gäller dygnet runt.
Via statens konstråd kommer vi att få konst till sammanträdesrummet Pålsjö.
Campus kommer att vara en av platserna där man kan förtidsrösta till EU-valet.
Öppet helgfria dagar 8-25 maj, kl. 11:00-14:00.
Hanna Källerteg, är ny samordnare på Helsingborgen.

Verksamheterna informerar
Carola Fors, lokalbokningen.
o Onsdag 20 mars kommer Campus att vara platsen för innovationstävlingen,
Blixtlåset. Tredjeårs gymnasister kommer att ställa ut sina idéer och pitcha dem
inför en jury. Deltagarna kommer från Skåne, Blekinge och Halland.
o Alla institutioner har nu fått information inför höstens schemaläggning som
startar i slutet av april och kommer att vara klar senast den 10 juni.
o Till hösten är det tre större arrangemang planerade som kommer att påverka
tillgången till lokalerna
 20 september – Socialhögskolan håller i en konferens
 16 oktober – Framtidsvecken, Campusgemensamt arrangemang
 13 november ISM/ISK håller i en konferens
Dessa datum är U202 bokad + en del salar för workshops/seminarier.
o 4 juni är alla lokaler med stationär projektor bokade på Campus och ett par
lokaler på Mindpark. Enstaka rum/salar finns den 3 och 5 juni.
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Britta Persson, institutionen för service management, internationell koordinator.
o Institutionen var med som utställare på Agoradagen – vilket uppskattades av
både studenter, övriga utställare och personal.
o Ny kommunikatör är rekryterad och påbörjar sin anställning i början av april.
o Arbetet med att öka söktrycket för kandidatprogrammet fortsätter. En enkät till
alumner och studenter har gett 1000 svar. Svaren har lett till att man redan nu har
tagit fram en karriärsida. Nästa projekt är alumniporträtt.
o För de internationella studenterna (ISM/ISK/LTH) har det varit två seminarier ,
ett på Agoradagen om karriär, och ett den 6 mars om stress.
Carina Argelius, Studiestöd och vägledning
o Alla har kommit på plats och man speglar nu verksamheten i Lund. Därför
kommer även verksamheten på Campus att benämnas på samma sätt, Studiestöd
och vägledning. Hjälp önskas med nya skyltar.
o Har man studenter som önskar bli mentorer ska dem hänvisas till Carina
Argelius.
o Man undersöker möjligheterna för att ge en öppen föreläsning i prokastenering
på Campus.
Lisa Jensen, LTH
o En mingelkväll har anordnats där studenter har träffat företag från branschen
som var väldigt omtyckt.
o Höstens kickoff för studenterna som ska skriva sina examensjobb planeras till
den 17 oktober. Kickoffen kommer att starta på Campus och avslutas på Berga
där man träffar företag från byggbranschen.
o I april är det möte i Karlstad för ett nationellt nätverk för högskoleingenjörer, där
alla Sveriges 22 lärosäten ingår.
Karin Jönsson, biblioteket.
o Berit Funke går i pension till hösten, och hennes tjänst är nu utlyst. I samband
med detta har man gått igenom personalens nuvarande ansvarsområden och en
del omdisponeringar kommer att genomföras
o Man har fått flera förfrågningar för forskarstöd.
o Om det bildas en grupp på Campus angående livslångt
lärande/uppdragsutbildning vill biblioteket gärna vara med.
Lena Rolén, institutionen för strategisk kommunikation
o Susanne Andersson kommer att gå i pension. Kommer att fortsätta som
timanställd vid institutionen fram till hösten. De administrativa arbetsuppgifterna
kommer att delas upp mellan Lena Rolén, Erika Fransson och Cecilia Nygren
som påbörjar en halvtidstjänst som administratör nu i april.
o Antagningsbesked kommer att skickas ut till mastersstudenterna i början av
april.
o Man saknar ett karriärcenter. Andra fakulteter har ett karriärcenter, men inte Sfakulteten. Önskemål om ett gemensamt karriärcenter för Campus.
Sofia Zetterlund, Agora.
o Man letar ny styrelse –sista ansökningsdag är den 18 mars.
o Nöjda med årets Agoradag. Man hade en ökad bredd på årets utställare.
o Mer samarbete med institutionerna för input om t. ex. gästföreläsare.
o Casekväll med Axfood kommer att hållas 1 april.
o 30 mars kommer det att vara Alumnipub på Helsingborgen . Gemensamt
samarbete med Ingenjörssektionen och Stampus. Både alumner och studenter är
välkomna.
o Man vill förnya och göra om internationella dagen. Sofia och projektansvarig
arbetar med det.
o Enkätundersökning tillsammans med Helsingborgs stad och CHSK om
studentlivet.
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Magnus Adenskog, samverkanskoordinator
o Sitter nu med i Marknadsföreningens styrelse
o Kontakt är tagen med Grethe Hedström, från Helsingborgs företagsgrupp för att
titta på möjlig samverkan.

Lars Harrysson, Socialhögskolan
o Socialhögskolan är positiv till en entreprenörskurs på Campus
o Workshop kring lärande, språk och simulering planeras inför hösten
Punkt 6.

Övriga frågor
Annika kommer att träffa ansvariga för RQ2020 (forskningsutvärdering), den 8 april för
att diskutera Campus roll i utvärderingen

Nästa möte: 14 maj 10:15, sammanträdesrum Pålsjö (C111)

Vid pennan,
Carola Fors

