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MINNESANTECKNINGAR

Utvecklingsenheten
Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2019-10-15

Närvarande: Annika Olsson
Magnus Adenskog
Jerker Jacobsson
Eva Nelsson
Lina Köpsén
Britta Persson
Carola Fors
Lena Rolén
Klas Ernald Borges
Heba Elali
Ulla Urde
Johan Henriksson
Ärende 1.

Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Biblioteket
Inst. service management och tjänstevet.
Lokalbokningen
Institutionen för strategisk kommunikation
LTH
Vaktmästeriet
Student och utbildning
vice ordförande Agora

Mötet öppnas
Mötesdeltagarna hälsas välkomna och mötet öppnas. En kortare presentationsrunda.

Ärende 2.

Föregående möte 19-08-27
Minnesanteckningarna gås igenom och läggs till handlingarna.

Ärende 3.

Rektor informerar
- Plattformsansökan för 2020 har deadline 21 oktober.
- Ikväll är det Helsingborg Live, 100 personer anmälda. Nästa Helsingborg Live är i
december med bl.a. Hervé Corvellec. Datum ännu inte bestämt.
- Campus Open, 15 november med after-work. Keynote med Daniel Hellström och
Klas Hjort, ReLog.
- 24 september hade LUs styrelse möte i Helsingborg. Annika var där och berättade
om Campus samverkan med staden, de strategiska initiativen, breddad rekrytering
m.m. Styrelsen visade stort intresse.
- Externa relationer bjöds in av internationella gruppen till möte på Campus. Mötet
resulterade i att Cicilia Carlsson regelbundet kommer att sitta på Campus och
arbeta. Man vill även ha en utökad nätverksgrupp på Campus där även studenter ska
ingå.
- Annika och Lars Palm, avdelningschef för LUCE, har varit på workshop med HRdirektörer från stadens förvaltningar och presenterat uppdragsutbildningar från
universitet. Flera olika teman diskuterades och workshopen kommer att följas upp.
- Gemensamt möte med alla initiativen kommer att hållas för att titta på
samverkansmöjligheter.
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Ärende 5.

Jubileumswebben har publicerats idag. Den har en egen flik på Campus hemsida.
Sidan kommer att uppdateras med nya event. Kontakta Eva Nelson eller Ida de Wit
Sandström om ni har något att lägga in, eller om ni vill använda jubileumsloggan.
I samarbete med samverkansavdelningen i Lund finns nu fyra impact cases
presenterade på Campus hemsida under forskning.
Det pågår diskussioner om att journalistutbildningen ska flytta till Helsingborg.
Inga beslut är tagna.
Arbetet med breddad rekrytering fortsätter. Pågående projekt är BTE, som nu har
startats upp och som kommer att pågå i tre år. Skapa-din framtid kommer att besöka
klass 8 på Wieselgren- och Elinebergskolan.
Campus Vänner söker verksamhetsledare. Utvecklingsenheten söker en
studentmedarbetare som ska rekrytera andra studenter.

Lokalinformation
Jerker Jacobsson fördrar ärendet.
Nya möblerna är på plats. Studenterna är positiva till de nya möblerna, men tycker att
det är tomt på väggarna. Vi har valt att avvakta med att hänga tillbaka konsten, då en
konstutredning pågår.
Näst i lokalprioriteringen är upprustning av hörsalar, ALC-sal och nya bord och stolar i
undervisningssalar. Det är planerat ett studiebesök på EHL i november för att titta på
ALC-salar.
Dröjsmålet med installationen av dörrautomatiken beror på missförstånd gällande
kraven för brandsäkerheten. Möte har hållits och missförståndet är nu utrett.
Översyn av behörigheterna till tentamensrummet är påbörjad. Verksamheterna är
ombedda att skicka in vilka skrivningsvakter som är aktiva. Saltolåsen kommer därefter
att nollställas och sedan lägga in aktiva skrivningsvakter,
Invändig fönsterputsning kommer att ske under vecka 45. Personal ombeds att tömma
fönsterkarmar och, om möjligt, göra plats framför fönstren. Information om exakt dag
för olika avdelningar kommer.
Securitas fortsätter med sina tömningsronder t.o.m. december. Därefter blir det nytt
beslut.
Nytt avtal med Mindpark inför 2020 finns. Vi kan boka Penthouse 25 gånger med 50 %
rabatt. Vid fler bokningar får vi 25 % rabatt, samma rabatt som vi har på övriga lokaler
på Mindpark.
Medialabbet tittar på olika lokaler.

Verksamheterna informerar
Eva Nelsson, kommunikatör.
- Marknadsföring av Campus Open 15 november. Sprid i era nätverk.

-

Lena Rolén, inst. för strategisk kommunikation
RQ20 pågår. Mats Heide och Åsa Thelander håller i det.
Den administrativa organisationen fortsätter att utvecklas på institutionen
Howard Nothaft kommer att ha uppstart 18-19 oktober på sitt initiativ.
Mötet med externa relationer var en positiv utveckling gällande internationaliseringen.

Heba Elali, LU Service
- Inbrott på vaktmästeriet. Många verktyg stulna, nya är beställda. Därför kan det dröja
innan man kan montera möbler och skruva upp något på väggarna.
Johan Henriksson, Agora
- Internationella veckan kommer att vara v.45 med lunchföreläsningar om utlandsstudier.
- Campus mot trakasserier är ett samarbete med Ingenjörssektionen och det blir
lunchföreläsningar 20 och 21 november. Den 21 november följs upp med en
paneldebatt.
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- 4 november är det höstmöte. På agendan står bl. a. tillsättning av nominerade
projektledare. Man har haft många ansökningar.
- Johan informerade om att en person har känt att Agora diskriminerar internationella
studenter. Man har träffats, samtalat och lyssnat på varandra.
Ulla Urde, Student och utbildning.
- Hon har många inbokade föreläsningar och workshops, dessa varvas med individuell
handledning.
- Pilotprojekt för att utveckla studenters akademiska lärande och skrivande har startats
upp.
- Det är många studenter som går igenom avdelningen för att gå till undervisningssalarna,
vilket upplevs som ett problem, med dörrar som slås igen, stolar som flyttas med.
- Stolar har även burits in i sammanträdesrummet Pålsjö och inte återställts efter mötets
slut. Disk har lämnats i köket och man ber att personal tar ett större ansvar gällande
detta.
Britta Persson, inst. för service management och tjänstevetenskap
Kandidatprogrammet revideras och man räknar med start hösten 2022.
Advisory board har haft möte. Man diskuterade bl.a. uppdragsutbildningar.
Alumner är inbjudan till föreläsning och lunch när det är Campus Open.
Nya kandidatstudenter har bjudit in till informella inriktningsmingel, där de fick träffa
lärare/forskare och personal från institutionen. Man är nöjd med upplägget och hoppas
kunna locka fler studenter att närvara nästa år.
- Man ska anställa en studentmedarbetare på 20% som bl.a. kommer att ta hand om
studentambassadörer och hemvändarprojektet.

-

Klas Ernald Borges, LTH.
- Lågt söktryck på byggprogram med inriktning mot järnväg.
- Varit i Stockholm på nationellt möte angående utbildningsbehov på olika nivåer för
framtidens järnvägsutmaningar.

Magnus Adenskog, samverkanskoordinator
- Flera projektgrupper är nu igång och arbetar med H22. Alla verksamheter är
representerade i någon grupp. Har man projekt på gång som kan vara intressant för H22,
kontakta Magnus. Önskemål kom upp att H22-filmen skulle läggas upp på hemsidan.
Bra marknadsföring inför ansökningarna till internationella mastersprogrammen.

Ärende 6.

Övriga frågor
Lena Rolén tog upp frågan om en gemensam tentamenshantering på Campus. Någon
som har ett helhetsansvar från samordning av skrivningsvakter, bokningar av
pedagogiskt stöd, iordningställande av både digitala och pappersskrivningar m.m. Lena
mejlar ut frågan till övriga verksamheter för att kontrollera intresset för detta.
Lena ställde också frågan om möjligheter för ett karriärcentrum på Campus, som kunde
arbeta med alumner, rekryteringar, studentevent m,m. Lena ombads att göra en idéskiss
som kan tas upp på strategiska utskottets möte. En ansökan om plattformspengar kan
göras. Nästa möte strategiska utskottet är 11 november.

Nästa möte: Tisdag 10 december 10:15 i sammanträdesrum Pålsjö (C111).

Vid pennan,
Carola Fors

