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  Utvecklingsenheten 

 
  
 
     
Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2020-01-28 
 
 
Närvarande:  Annika Olsson  Ordförande, Utvecklingsenheten 

Jerker Jacobsson  Utvecklingsenheten  
 Lina Köpsén   Biblioteket 
Lars Harrysson  Socialhögskolan 
Gunilla Steen    Inst. service management och tjänstevet.
 Karin Hjalmarsson   Inst. utbildningsvetenskap 
Carola Fors   Lokalbokningen 
Carina Argelius  LTH 
Petra Larsson   Avd. modevetenskap 
 Jennie Henningsson  Ordf. Ing-sektionen 

 
 
Punkt 1.  Mötet öppnas 
 
 Mötesdeltagarna hälsas välkomna och mötet öppnas. En kortare presentationsrunda. 
 
 
Punkt 2. Föregående möte 19-12-10   

  
Minnesanteckningarna gås igenom. Frågan om Lennart Nilsson fototavla besvarades 
med att den nu hänger i trapphuset på C2. Anteckningarna läggs sedan till handlingarna. 

 
 
Punkt 3. Rektor informerar 
  

• Det kom in 13 ansökningar till plattformen, många ansökningar hade höga belopp. 
Strategiska utskottet bereder ansökningarna och lämnar förslag till staden. Staden 
tar beslut om vilka ansökningar som beviljas. Utformningen av Plattformen ses 
över. Mer information kommer.  

• Ca 80 ansökningar har inkommit till kommunikatörstjänsten, mest externa sökande, 
men även några internt inom LU.  4 februari påbörjas intervjuerna. 

• Möte inför Öppet Hus 19 mars, har hållits. Där man gick igenom planeringen och 
fördelade uppgifter. Viktigt att vi alla hjälps åt, så att det blir en bra dag. Nästa möte 
är bokat till 17 februari 10:00 i Pålsjö (C111).  

• Filmprojektet tas över av Julia Luttrup, ISM. Utvecklingsenheten fortsätter 
finansieringen.  

• Lunicore – kommer att hyras in för att ta hand om webb och sociala medier, till dess 
att ny kommunikatör är på plats.  

 

   
 
MINNESANTECKNINGAR 
 
2020-01-31 
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• 11 februari är nästa Helsingborg Live. Kvällens tema: Vårdkris eller sjukvård i
topp?
I panelen Henrik Loodin, ISM, Harald Roos, sjukhuschef Helsingborgs lasarett och
Yvonne Augustin, Region Skåne.

• Jubileumsavstamp 4 februari. Det blir fika och invigning av en utställning.
• Breddad rekrytering. Under mars månad kommer Mitt Livs val, se separat bilaga,

att genomföra en pilot. Elever från Rönnowska och Olympiaskolans
introduktionsprogram kommer att möta studenter från Campus under fyra kvällar.

• Vattenhallen light kommer under våren att ha träffar på Campus. Studenter
undervisar elever och lärare från grundskola/gymnasium i programmering.
Vattenhallen kommer även att dyka upp med andra aktiviteter på jubileumsdagen.
Vilka områden kan vi mer applicera konceptet på? Fundera och återkom med input.

• Viktigt att vi återupptar samarbetet med studieledarnätverket inom Helsingborgs
stad och i regionen. Petra Larsson kontaktar dem och bjuder in till en
informationsträff. Utvecklingsenheten står för lokaler och fika.

Punkt 4. Lokalinformation 

Jerker Jacobsson föredrar ärendet. 
• Lokalgruppen har möte 13 februari, 13:15, där man kommer att diskutera 

kommande prioriteringar av våra gemensamma lokaler.
• Umeå universitet kommer på besök 27 mars, 9-15 för att presentera deras 

erfarenheter av flexibla lärandemiljöer. Inbjudan kommer att skickas ut till alla 
verksamheterna.

• Tavlorna som har fått ny inramning har satts upp igen av statens konstråd. De 
återkommer för uppsättning av bl a fotona från Tretorn, samt förslag på nya tavlor. 
Två tavlor saknas fortfarande efter inventeringen i höstas. Se bifogad bilaga. Hör av 
er om ni vet var dem finns.

• På möte med Wihlborg diskuterades fortsatta måleriarbeten av gemensamma lokaler 
på Campus, belysningen i cafeterian, vatten tränger in på C6. Wihlborg har tagit in 
extern aktör för att se över ventilationen på Campus.

• 1 april tas lokaler på Mindpark (vån 2, E-huset) i anspråk av Samlab. Ytan kommer 
att ha flexibel inredning och speciell teknik. Projektledare är Andreas Mattsson. 
Preliminär invigning i maj.

• Installationen av automatiska dörröppnare ska nu vara klar. Slutbesiktning är dock 
inte gjord.

• P. g. a. sjukdom har översynen av behörigheterna till Salto och Symmetry skjutits 
upp

• Projektet med gemensam hantering av salsprov leds nu av Linda Pettersson och 
Stefan Andersson, LU Service.

• LU Service har utlyst en vaktmästeritjänst med placering i Helsingborg. Sista 
ansökningsdag 12 februari.

Punkt 5. Campus 20-årsjubileum 

Se punkt 3. 

Punkt 6. Verksamheten informerar 

Karin Hjalmarsson, inst. utbildningsvetenskap 
85 studenter tar sin examen i juni. De sista lärarstudenterna på Campus, 10-15 studenter, 
tar examen januari 2021.   
Sjätte doktoranden disputerar fredag 31 januari i Lund. 
Ny VFU-ansvarig.  
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 Gunilla Steen, inst. service management och tjänstevetenskap 
 Totala antalet sökande till mastersprogrammet har ökat med 16 %. Prio 1 ansökningarna 

har ökat med 8 %. 
 Omstrukturering av kandidatprogrammet. Beräknad start HT2021.  
 Utbildningarna ska kvalitetutvärderas av UKÄ, på grund-, avancerad- och 

forsningsnivå.  
 Josefine Östrup Backe disputerar 7 februari.  
 Centrum för handelsforskning har ett rum på institutionen.  
 
 Carina Argelius, Student och utbildning och LTH 

• Besöken hos Astrid Johnsson och Malin Kisro ökar.  
• 19 februari kommer Henrik Mejborn informera studenterna om pedagogiskt stöd.  

 
• Sedan 1 januari är Carina LTHs koordinator på Campus och hon presenterar sitt 

uppdrag.  
 
 Petra Larsson, avdelningen för modevetenskap.  

• Emma Severinsson har anställts på 100%. 
• Studenterna trivs på E4.  

 
 Lars Harrysson, socialhögskolan 

• Anna-Lena Strid kommer att gå i pension. Arbetar nu på 20 % terminen ut.  
• Ny personal och doktorander på väg in. Redan på plats är Monica Larsson.  
• Samtal med socialtjänsten i samband med översynen av utbildningen. 
• I samarbete med Malmö universitet kommer man att anordna en 

livsåskådningskonferens under våren. Konferensen kommer att vara öppen för alla 
verksamheter. Återkommer med datum och mer information. 

• Inledande samarbete med räddningstjänsten gällande ett scenario om 
krissamordning.  

• Arbete med Simlab fortsätter. Studenter vill göra kunskaps-podd. Mobil 
inspelningsutrustning för detta syfte är beställd.  

• Samarbete med Erik Larsson, LTH, när det gäller programmering och 
analysverktyg för bild- och ljud inspelningssystemet som kommer att installeras i 
det nya labbet.  

• Deltagit i en konferens om tillgänglighet för alla i Oslo. Ny lagstiftning gällande 
digital tillgänglighet kommer att gälla från 2021. Carina Argelius informera om att 
hennes arbetsgrupp, pedagogiskt stöd har seminarier för lärare i Lund, gällande 
bemötande och tillgänglighet. Något att ha på Campus?  

 
 Lina Köpsén, biblioteket 

• UB har uppdaterat Lubkat. Det finns lite buggar kvar.  
• Tysta läsrummet är klart. Inga klagomål från studenterna, vilket tolkas som att de är 

nöjda med den nya miljön.  
• Biblioteket jobbar på med att undervisa i generella kompetenser på Campus alla 

utbildningar. För att utveckla undervisningen och för att göra den mer tillgänglig 
ligger det i planeringen att skapa material som kan användas på Canvas. 

 
 Carola Fors, administratör 

• Två meddelande från Campus Coffe shop. Alla ombeds att vara noga med att skriva 
sina korrekta namn på beställningssedlarna. Det blir problem med e-fakturorna.   

• Alla ombeds även att titta efter om det finns några kaffetermosar i skåp eller 
mötesrum.   
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Punkt 7.  Studentinformation 
  
 Jennie Henningsson, Ingenjörssektionen 
 Man har varit på utbildning och skiftet till nya styrelsen är snart klar. 
 
  
Punkt 8.       Övriga frågor 
 
 Inga övriga frågor.  
 
Punkt 9.  Mötet avslutas 
  
 Nästa möte är den 25 mars 10:15.  
 
 
 
 
 Vid pennan, 
 
 
 Carola Fors  
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