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MINNESANTECKNINGAR
2020-03-27

Campusgruppen
Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2020-03-25
Närvarande: Annika Olsson
Jerker Jacobsson
Magnus Adenskog
Karin Jönsson
Lars Harrysson
Carina Argelius
Petra Larsson
Britta Persson
Carola Fors
Karin Hjalmarsson
Lena Rolén
Ulla Urde
Malin Kisro
Jennie Henningsson
Punkt 1.

Rektor, Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Biblioteket
Socialhögskolan
LTH
Modevetenskap
Inst. service management och tjänstevet.
Lokalbokningen
Utbildningsvetenskap
Institutionen för strategisk kommunikation
Pedagogiskt stöd
Studenthälsan
Ordf. Ing-sektionen

Mötet öppnas
Mötet öppnas något försenat, innan vi hittade rätt på den digitala plattformen Zoom.

Punkt 2.

Föregående möte 2020-01-28
Minnesanteckningarna gås igenom och läggs till handlingarna.

Punkt 3.

Rektor informerar
-

-

-

Den planerade jubileumsdagen den 20 maj, skjuts fram till efter sommaren. Mer
information kommer. Arbetet med jubileumsboken fortsätter. Deadline för en
idéskiss på 2000 ord, är den 9 april och ska lämnas till Ida de Wit Sandström. Kom
ihåg att använda jubileumsloggan vid alla aktiviteter.
På grund av Corona har Helsingborg Live skjutits fram till hösten, Öppet Hus blev
inställt och Näringslivsmiddagen som skulle varit ikväll, är framskjuten till hösten.
18 maj börjar en ny kommunikatör på Utvecklingsenheten, Sanna Trygg.
Helsingborg stad kommer inom kort att besluta om två plattformsansökningar som
ligger inom nyutveckling och Triple Helix. Dels Vattenhallen light, dels ett
samarbete mellan institutionerna för service management och tjänstevetenskap,
strategisk kommunikation och psykologi, CLOO, kring ledarskap i offentlig sektor.
Lunds universitets Framtidsvecka, planeras till vecka 42. Årets tema är: Krafter i
rörelse. Planerar ni något evenemang, seminarium eller liknande lägg det gärna
under vecka 42, så att Campus syns under veckan.
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Punkt 4.

Lokalinformation
-

-

Punkt 5.

Punkt 7.

Möbler till vår lokal på Mindpark är beställda. Lokalen ligger i direkt anslutning till
korridoren på E2 och kommer att ha en flexibel möblering med 36 platser samt tre
mindre rum. Lokalen beräknas vara klar till början av maj, då
journalistutbildningen, eventuellt, kommer att ha ett projekt i lokalen.
Till E218 kommer det också allt beställas nya möbler. Även den salen kommer att
ha 36 platser och flexibel möblering. Prissättning av ALC-salarna kommer att tas
upp på husstyrelsens möte..
Förfrågningsunderlag för nya bord och stolar i undervisningssalar och grupprum har
skickats ut.
Besök från Umeå universitet den 27 mars är inställt. Vi hoppas att de kan komma
till hösten.
Statens konstråd har kommit med förslag på ny konst och vi har visat vårt intresse
för några. Nu avvaktar vi besked om vilka som vi kan få.
Målning av våra lokaler fortsätter. Den här veckan målas korridor, grupprum och
undervisningssalar på E2. Under sommaren kommer C2 att målas, inklusive
biblioteket.
Belysningen i cafeteriaområdet har setts över. Det blir ny belysning, först ny
takarmatur, sedan pendelbelysning över borden.
Utvändig fönsterputs sker vår och höst av Wihlborgs. Kostnaden, 110tkr/år läggs på
hyran.
Ny vaktmästare börjar 1 april, Dick Lindroos. Verksamheterna tycker att vikarierna
som har varit på Campus har varit mycket tillmötesgående.
På senaste husmötet med Wihlborgs, tog man upp att kommunikationen i samband
med störande arbete i närliggande lokaler måste förbättras. Arbete med
ventilationen pågår och ska vara klart till sommaren. På C6 har man haft problem
med vattenläckage utifrån – det ska vara åtgärdat. Innergården får ej användas för
parkering utan tillstånd. Behövs ett sådant, kontakta vaktmästeriet.

Universal design for learning
Lars Harrysson och Carina Argelius informerar om att det finns en grupp
bestående av dem själva, Roy Andersson, LTH och Lotta Åsbjörnsson, AHU med
fokus på att göra lärandet tillgängligt för alla. Tanken är att man ska ha workshops
på Campus. Karin Jönsson anmäler intresse och vill gärna att någon från
biblioteket är med i gruppen. Gruppen uppmuntras att fortsätta sitt arbete och
presentera vid nästa Campusgruppsmöte.
Verksamheterna informerar

Carina Argelius, LTH
- Övergången till digital undervisning har gått olika bra beroende på ämne. Då
beslutet om distansundervisningen kom var man mitt inne i en tentamensvecka, och
många ordinarie tentor ställdes in. Nästa tentamensperiod är i april då omtentamen
för höstens kurser skrivs. Man tittar på att lägga inställda tentamina här.
Ulla Urde, pedagogiskt stöd
- Använder Zoom i möte med studenterna. Det fungerar bra med både enskilda och
gruppmöten. Utmaningen just nu är att ställa om workshops till digital plattform.
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Malin Kisro, studenthälsan
- Tar emot studenter på plats, eller via telefon. Av sekretesskäl kan inte Zoom, eller
liknande användas. Eventuellt kommer Malin att arbeta i Lund, då hon ej får sitta
ensam på avdelningen och ta emot studenter. Hon har kontinuerlig uppdatering med
övriga kollegor på C1. Annika informerar om att det finns tillgängliga kontor på E2
som kan användas och hoppas att det kan vara en lösning istället för att vara i Lund,
då det är speciellt viktigt nu att ha studenthälsovården på plats.
- Studenthälsan har telefonlinjen öppen 1 timme per dag för internationella studenter
som har frågor angående coronaviruset.
Lena Rolén, inst. för strategisk kommunikation
- Till största delen har omställningen till digital undervisning fungerat bra. Ett
problem är programlicenser till en kurs, kommunikationsdesign som startar idag. Ett
annat problem är praktikkursen, då många företag har meddelat att de i nuläget inte
kan ta emot praktikanter.
- Institutionen avvaktar i nuläget med nyrekrytering.
- Projektet gemensam provhantering fortskrider och kanske en presentation kan hållas
vid nästa möte.
- Man kommer att göra ett överintag till höstens mastersprogram, då man tror att
många internationella studenter kanske inte kommer.
Britta Persson, inst. för service management och tjänstevetenskap.
- Övergången till digital undervisning har gått ganska smidigt. De flesta lärare arbetar
idag hemifrån. Några från administrationen är alltid på plats på institutionen.
- Diskussion med Agora om avslutningsceremonin, om vad man kan göra. Arenan är
avbokad. För mastersceremonin finns ännu inga planer.
- Nya utlysningar för lektorattjänster kommer.
- Man kommer att ha sen anmälan öppen till mastersprogrammen och kommer att ta
in alla som har behörighet. Man hoppas på många svenska sökande.
- Externa relationer har ett projekt, unibuddy, där personer som är intresserade av att
studera vid Lunds universitet, kopplas ihop med nuvarande studenter från samma
geografiska område och/eller utbildningsintresse.
Karin Hjalmarsson, inst. för utbildningsvetenskap
- På Campus har man bara uppsatser för sina studenter, vilket inte inneburit några
större problem med omställningen här. Problem gällande studenterna i Lund, som
ska ut på VFU.
- Man tittar på hur man vill göra med avslutningsceremonin.
Carina Argelius, pedagogiskt stöd
- En del av de studenter som har funktionsvariation har problem med att tillgodogöra
sig digital undervisning.
Karin Jönsson, biblioteket
- Biblioteket har minskat sina öppettider till 5 timmar om dagen. Då de är få i
personalstyrkan kan tiderna komma att ändras med kort varsel. På bibliotekets
webbsida finns aktuella öppettider, samt puffar med information om hur studenterna
kan nå litteratur på distans m.m.
- Förseningsavgifterna är tills vidare borttagna.
- Personal finns även på plats digitalt.
Lars Harrysson, socialhögskolan
- Socionomstudenter som gjort sin praktik kan komma att stötta upp socialtjänsten
om behov uppstår.
- Det är lite personal på plats på våning C5.
- Arbetet med den nya utbildningen sjukhuskuratorer går bra.
- Ljudlabbet på C5 är klart.
-
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Jennie Henningsson, ordf. ingenjörssektionen
- MässING blev inställt, det kommer eventuellt att göras till hösten.
- Näringslivsutskottets ordförande har hoppat av.
- Tacksittningen är framskjuten.
- 50-dagars är inställt
- Nästa sektionsmöte är 1 april.
Carola Fors, lokalbokningen
- Information inför höstens schemabokningar har gått ut till verksamheterna. Sedan
dess har vi bestämt att flytta fram Campus Open en vecka, till den 20 november.
- Det finns möjlighet att skjuta fram inlämning av höstens schemabokningar, med
förutsättningen att de institutioner som bokas av Campus lokalbokning, är överens
om ändrad tidplan.
- Jag har fått frågor om avbokningskostnader för schemabokningarna. I nuläget vet
jag inte om vanliga avbokningsregler kommer att gälla, eller om andra instruktioner
kommer. Campus följer LU gemensamma lärosalars rekommendationer/beslut. Det
finns en back-up fil på hur bokningarna såg ut den 18 mars inför omställningen till
distansutbildning.
Punkt 8.

Övriga frågor
Campus vänners kväll med stipendieutdelning ställs in, men stipendier kommer
att delas ut till några studenter som sökt.

Punkt 9.

Nästa möte
27 maj 10:15-12:00 i Pålsjö.
Mötet avslutas.

Vid pennan,
Carola Fors

