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MINNESANTECKNINGAR
2019-05-20

Utvecklingsenheten

Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2019-05-14

Närvarande: Annika Olsson
Magnus Adenskog
Eva Nelsson
Karin Jönsson
Anna-Lena Strid
Britta Persson
Carola Fors
Lena Rolén
Lise Jensen
Pontus Rohdén
Sofia Zetterlund

Punkt 1.

Ordförande, Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Biblioteket
Socialhögskolan
Inst. service management och tjänstevet.
Lokalbokningen
Institutionen för strategisk kommunikation
LTH
Ing-sektionen
Agora

Mötet öppnas
Mötesdeltagarna hälsas välkomna och mötet öppnas.

Punkt 2.

Föregående möte 19-03-12
Minnesanteckningarna gås igenom. Carola meddelar att Parkster appen nu fungerar.
Anteckningarna läggs sedan till handlingarna.

Punkt 3.

Rektor informerar
•

Lanseringen av de strategiska initiativen hölls 16 april var välbesökt och blev även
en bra artikel i HD.

•

Beslutet är nu taget att Utvecklingsenheten, fr. o. m. 1 maj 2019, tar över det
ekonomiska ansvaret för gemensamma lärosalar och ytor på Campus. Carola Fors
anställning har nu flyttats till Utvecklingsenheten.

•

Mohammad Taha som är projektledare för Skapa din framtid, kommer att avsluta
sin anställning, då han ska flytta utomlands. Under vecka 20 ska man träffas för att
hitta ny projektledare. Projektet är finansierat av Utvecklingsenheten och är mycket
uppskattat av skolorna som är med.

•

Campus 20-års jubileum har nu en projektledare. Det är Ida de Wit Sandström som
kommer att ha den tjänsten som är på 20%. Det kommer att bildas en
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jubileumsgrupp och alla uppmanades att redan nu fundera på vem på
verksamheterna som kan vara intresserade av att delta i en sådan grupp.

Punkt 4.

•

Kvällens Helsingborg Live är fullsatt (140 platser) och det finns 60 namn på
väntelista.

•

Campus vänner hade stipendieutdelning den 24 april. En lyckad kväll med bra
spridning på bidragen.

•

Campus kommer att ingå i samverkanspanelen för RQ20.

•

Annika visade ansökningsstatistiken inför hösten. Totalt är det 8% färre
förstahandssökande på våra program och kurser (11% färre förstahandssökande på
programmen) jämfört med 2018. Det är lägre söktryck även i Lund.
LTH är nöjda då några av deras program har ökat och den totala minskningen är
0,5 %. Service management har jämfört sina program med liknande utbildningar i
Sverige, och ser att många andra lärosäten har minskat söktryck.

Lokalinformation
Jerker är på konferens i Umeå och Annika presenterar punkten
•

Wihlborgs är ny fastighetsägare av Tretornfastigheten. Jerker kommer att träffa
representanter från Wihlborgs den 15 maj.

•

U-blocket (ej hörsalar), våning C1-2 och våning E1-E2 kommer att målas under
sommaren. Karin kontaktar Jerker för information om när det är aktuellt för
biblioteket.

•

Inredningsförslag för U-blocket och studentpentry på C2 och E2 har tagits fram av
SWECO. Det blir ett möte med dem 15 maj. LU Byggnad kommer att delta på
mötet.

•

Lokalgruppens nästa möte är 17 maj.

•

Det finns nu en lokalskiss för ett medialabb, som en del av projektet, En strategisk
plattform för politisk kommunikation. Labbet kommer att vara tillgängligt för andra
verksamheter.

•

Strategisk kommunikation planerar att utöka sin kontorsyta söderut.

•

Modevetenskap kommer att flytta sina kontor från C4 till E4. I samband med det
byter de också sin hemsal C621 mot E412.

•

Historisk arbetslivsforskning & Centrum för arbetarhistoria flytta in i tre lokaler på
C4. Dels det något större C442 och två mindre kontor.

•

Statens konstråd gör översyn av alla konstverk på Campus.

•

Installation av automatiska dörröppnare pågår.

•

Campus är tillgängligt fram till 22:00 för studenterna i U-blocket, C2 och E1.

•

Källsortering fungerar nu på Campus, dock ej matavfall.
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Punkt 5.

Verksamheterna informerar
•

Anna-Lena Strid, Socialhögskolan
Lars Harrysson kommer, som en del av sin tjänst, att arbeta mer med utveckling av
socionomprogrammet och ökade kontakter med Helsingborg stads förvaltningar.
Socialhögskolan har köpt in ett kassaskåp för hanteringen av tentor och de kommer
inte att använda det gemensamma skåpet på C1 längre. Ett resultat av det fusk som
har förekommit vid deras tentamen.
Frågan om tentamenssäkerhet kommer att lyftas i husstyrelsen.

•

Eva Nelsson, kommunikatör
I samband med ansökningarna genomfördes en kampanj på HD.se med porträtt av
alumner och studenter som studerar på Campus. Kampanjen gav många läsningar.
Research impact – pågående projekt med forskare som porträtteras och presenterar
samhällsnyttan med sin forskning. Bodil Malmström, Eva Nelsson och Magnus
Adenskog arbetar också i detta projekt.
BTE, samarbetet med Olympiaskolan, Johnson & Johnson och Campus startar upp
i augusti med 40-45 elever från Olympiaskolan. Vår del består bl. a. av
föreläsningar och handledning av SI-mentorer.

•

Lise Jensen, LTH
3-5 juni redovisar studenterna sina examensarbeten. Näringslivet är inbjudet.
2019 är det 30-års jubileum för LTH’s högskoleingenjörer i Helsingborg. Det
kommer att firas med tårtkalas.
Utredning pågår av att omstrukturera program rörande infrastrukturen.

•

Karin Jönsson, biblioteket.
Nina Smiseth har anställts som efterträdare för Berit Funke, som går i pension till
hösten.
Tysta läsrummet är i princip klart. Några läslampor saknas. Invigning av rummet
blir i september. Utvärdering kommer att göras under hösten.

•

Britta Persson, Service management.
Arbete med utvärderingar för RQ20 genomförs och man gör förberedelser för
EQ20.
Den nya lärplattformen Canvas kommer att användas för alla deras kurser till
hösten, en kurs på mastersnivå är undantagen.
Advisory board återuppstår. Uppstartsmöte den 16 maj.
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•

Lena Rolén, Strategisk kommunikation
En ombyggnad planeras. För att få fler arbetsplatser kommer man att bygga om
söderut och salarna C337, C353, grupprum och rum för enskild eftertanke kommer
att tas bort.
Journalisterna kommer att sitta hos dem.
Nya doktorander rekryteras
Cecilia Nygren arbetar nu 100% på institutionen. Dels som studievägledare för
kandidatutbildningen, dels som administratör.
En tillförordnad prefekt kommer att tillsättas för 1,5 år. Sedan sker val samtidigt som
övriga institutioner inom S-fakulteten.
Internationella dagen ersätts med Internationella veckan. Agora håller i
arrangemanget och samarbetar med Lena Rolén och Annika Permevik. Det blir
lunchföreläsningar med information om ansökningar, praktikmöjligheter,
studentföreläsningar, CIM m.m.
Strategisk kommunikation kommer delvis att använda Canvas till hösten, och fr. o.
m. VT20 ha alla kurser på den nya lärplattformen.

•

Magnus Adenskog, samverkansansvarig
Datum för höstens Helsingborg Live är klara. 15 oktober kommer Ulf Johansson,
Ekonomihögskolan. Tema Omställningar. 3 december kommer Hervé Corvellec,
Service management.
En samverkansgrupp har startat upp med Magnus, Carina Carlsson (ISM) och Erika
Fransson (ISK). Man kommer att träffas ett par gånger per termin. Om någon från
annan verksamhet vill vara med, kontakta Magnus.
Internationella gruppen har bokat in möte för att stämma av arbetet mot den
strategiska planen.
26 september kommer det att hållas ett forskar Grand Prix på Stadsteatern.
Intresseanmälan till Campus forskare är utskickad, ingen är anmäld.
Campus Open kommer att vara på eftermiddagen den 15 november. Året keynote
blir med Daniel Hellström och Klas Hjort, Relog. Efteråt blir det After work.

•

Carola Fors, lokalbokare
C165 och C166, två grupprum är nu bokningsbara i Timeedit.
Mötesrummet C124 (6 platser), är tillgängligt för alla. Bokning sker på almanacka
vid dörren.
Lokalvården ber om hjälp med att informera undervisande personal, om att ställa
iordning möbler och stolar i lärosalarna.
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Punkt 6.

Studentinformation
•

Sofia Zetterlund, Agora
Ny styrelse är vald och kommer att tillträda 1 juli.
Utlysning av studentrepresentanter till intuitionernas beslutande organ har haft högt
söktryck och nästan alla platser är tillsatta.
Internationella veckan kommer att hållas vecka 47.
Campus mot trakasserier kommer att hållas v 45.
Alla studentorganisationer kommer att ha gemensamt möte med Helsingborgs stad.

•

Pontus Rolén, Ingenjörssektionen
Man har haft vårterminsmöte och utsett ny MässINGs och valberednings ansvarig.
Det finns nu en examensgrupp.
Lunchföreläsningar och tacksittning har haft bra uppslutning.
Phöset har haft tema-släpp, ”Erövring från insidan”.

Punkt 7.

Övriga frågor
Inga övriga frågor

Punkt 8.

Mötesdatum för höstterminen
27 aug, 10:15-12:00
15 okt, 13:15-15:00
10 dec, 10:15-12:00

Carola skickar ut kalenderinbjudan.

Vid pennan,

Carola Fors

