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Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2021-04-07 
 

Närvarande:  Charlotta Johnsson Rektor, Utvecklingsenheten 
Jerker Jacobsson Utvecklingsenheten 
Karin Jönsson   Biblioteket 
Lars Harrysson Socialhögskolan 
Carina Argelius  Pedagogiskt stöd 
Carola Fors  Lokalbokningen 
 Lena Rolén  Inst. för strategisk kommunikation 
Ulla Urde  Pedagogiskt stöd 
Malin Kisro  Studenthälsan 
Astrid Johnsson Studievägledare 
Marie Teander  Kommunikationsansvarig, Agora 

 

 

Punkt 1. Mötet öppnas 

 Charlotta öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Då inte Ulla Urde 
 kunde närvara vid förra mötet presenterar hon sig kort.  

 

Punkt 2.  Föregående mötesanteckningar 

 Inga frågor att följa upp från föregående möte. 
 Minnesanteckningarna från 2021-02-09 läggs till handlingarna. 

 

Punkt 3.  Rektor informerar 

- Digitalt Öppet Hus hölls den 17 mars. Sanna kommer att berätta 
mer.  

- Studentevenemanget Campus mot trakasserier startade vecka 13 
och kommer att pågå i 8 veckor. Arbetet med att alla ska känna 
sig välkomna och inkluderade är viktigt.  

- LUs ledning diskuterar höstterminen 2021. Utbildningsnämnden 
bereder frågan. Inget beslut är ännu fattat. 

- Studenterna kommer att hålla en digital vårbal.  

- På senaste rektors ledningsråd höll Charlotta en dragning om 
C7, gällande syfte och behov av att återta våningsplanet i 
Campus lokalbestånd. Charlotta fick ett muntligt besked om 
finansiering av C7.  

 

Datum 2021-04-09 

  

 

  

Minnesanteckningar  

http://www.ch.lu.se/


2 (5) 
 

Punkt 4.  Lokalinformation 

 Jerker Jacobsson informerar:  

- Husstyrelsen på Campus har beslutat att inrätta en Mediastudio 
på Campus. Mediastudion kommer att bestå av tre olika system 
och är tänkt att användas för inspelningar/livesändningar av 
föreläsningar, digitala event (webinar/paneldebatter) och 
podcasts. Två av systemen kommer att kräva en ökad teknisk 
kompetens. Mediastudion kommer att finansieras genom 
debitering enligt CH-modellen i samband med bokning.  
 
Möte med Wihlborgs är bokat till 8 april för att undersöka 
förutsättningarna att bygga om C310 till en Mediastudio.  
C310 är idag en datorsal med låg beläggningsgrad och kan 
bättre utnyttjas som Mediastudio.  
 
Ambitionen är att den ska vara klar till terminsstarten 30 augusti 
2021. 

- GreenPark kommer att kompletteras med teknisk utrustning för 
att göra enklare inspelningar. 

- Datorsalarna på våning C4 och C5 kommer att få nya datorer. 
Skärmarna kommer att behållas ytterligare 1 år.  

- Nya möbler till lärosalarna på Campus. Fredag den 9 april är 
sista dag att lämna in anbud för nya möbler till våra lärosalar. 
Leverans av nya möbler sker preliminärt i vecka 26.  

- Även om det ännu inte finns något skriftligt beslut gällande att 
återta C7 i vårt lokalbestånd, fortsätter diskussion med 
Wihlborg förutsättningslöst.  

- Efter beslut om nya riktlinjerna (18 mars) gällande Corona-
anpassade studiemiljöer, har Campus glesat ytterligare på de 
gemensamma studieytorna. Nya dekaler om att hålla 2 m 
avstånd har placerats ut. Uppdaterad information finns på 
webben.  

- Nytt skyltmaterial på väg till Campus. Skyltarna ska göra det 
enklare att hitta runt på Campus för nya studenter och besökare. 
Materialet ska också finnas på engelska.  

- Elavbrott på Campus. För två veckor sedan var det ett två 
timmars elavbrott på Campus. Kan vara bra att veta att båda 
hissarna i C-huset och de norra hissarna i E-huset har 
batteribackup och åker vidare till närmsta våningsplan. Södra 
hissarna i E-huset kommer att uppgraderas vid nästa översyn.   

- Krisinformationen är uppdaterad efter rektors- och prefektbyte. 
Krisinformationen finns på ch.lu.se, medarbetarsidan under stöd 
och verktyg.  

- Ny prissättning av lokaler inom LU. Tidigare har lokalerna varit 
rabatterade mellan 8:00-10:00 samt 15:00-17:00. Fr. o. m 1 
januari är rabatten borttagen och en rak prislista kommer nu att 
användas när normal debiteringsprocess kan användas. 
Samtidigt  gjordes en prishöjning med 3% + plo. 
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Punkt 5. Verksamheterna informerar 

 Sanna Trygg, kommunikationsansvarig.  

- Tack till alla de 20-25 personerna som hjälpte till att anordna 
vårt digitala Öppet Hus. Betydligt fler tittare än förväntat.  

- Hjälper Pedagogiskt stöd att söka efter fler mentorer via sociala 
medier.   

- Campus H22-event har fått nya datum och kommer att hållas 7-
10 juni 2022.  

- Ny mediabevakning, som även täcker digitala medier, t ex 
poddar, kommer ske centralt inom LU.  

- Campus har nu konto på LinkedIn. Tagga oss gärna om ni gör 
inlägg.  

- Det finns nya mallar i LU bildbank som ska användas för att öka 
webbtillgängligheten. En workshop planeras. Hör av er till 
Sanna om ni är intresserade av att delta.    
 

 Carina Argelius, Pedagogiskt stöd, LTH  

- Arbetade under 2020 50% för LTH. Har nu 10%. Meddelar att 
LTH planerar att anställa en samordnare av LTHs verksamhet 
på Campus.    

- Stort behov av mentorer till pedagogiskt stöd. Ökat behov under 
Corona. Svårt att nå studenter och rekrytera mentorer.  

  

 Malin Kisro, Studenthälsan 

- Studenthälsan ger lunchföreläsningar varje onsdag via Zoom. 
Programmet hittar ni här: https://www.lu.se/studera/livet-som-
student/service-och-stod/studenthalsan/kurser-och-forelasningar 
Alla studenter är välkomna.   

- Det är cirka en veckas väntetid för studenter som söker 
samtalstid.  

- Astrid Johnsson, studievägledare, hälsar att de nu har dagliga 
digitala drop-in tider mellan 10:00-14:00 fram till 15 april. 
Undantag den 8 april då det är mellan 14:00-18:00.  

  

 Ulla Urde, studieverkstaden  

- Studenterna har stort behov av hjälp med struktur, studieteknik, 
textbearbetning m.m.  

- Omorganisering kommer att ske inom Student och utbildning. 
Det kan innebära mindre stöd till Campus studenter om Ulla har 
tolkat nya uppdraget rätt. Lena Rolén och Lars Harrysson 
uttrycker sin oro för minskat stöd. Charlotta Johnsson kommer 
att lyfta frågan då det är viktigt att säkerställa att Student & 
Utbildning ger fortsatt stöd till studenter på Campus. 
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 Lena Rolén, Inst. för strategisk kommunikation 

- Planering inför höstterminen 2021 pågår. 
- Något lägre söktryck till kandidatprogrammen jämfört med 

2020. Man kommer att köra en digital kampanj.  
- Ny prefekt på plats, Mozghan Zachrison.  

 

 Carola Fors, Lokalbokningen  

- Information om schemaläggning inför HT21 är på väg ut till 
institutionerna. Inlämningsdatum för schemaönskemålen är 
något senare i år än normalt. Inlämning av scheman ska ske 
senast onsdag 5 maj.  

 

 Karin Jönsson, Biblioteket 

- Utökade tider i biblioteket. Det är nu öppet 10:00-15:00.  
- Tyst läsesal är öppnad med 4 tillgängliga platser. 
- Undrar om det är några nyheter angående C4. Jerker informerar 

om att LTH har visat intresse för att ta över de tomma 
kontorsrummen på C4, men ingenting är bestämt.  

 
 Lars Harrysson, Socialhögskolan 

- Kuratorsprogrammet är glada över inspelningsmöjligheter i 
GreenPark. 

- Kommer att ha planeringsmöte med nya ledningen i nästa 
vecka.  

- Årsboken för 2020 är klar.  
 

 

Punkt 6.  Studentinformation 

 

 Marie Teander, Agora  

- Utlysning av ny styrelse. Svårt att få kontakt med studenter som 
är intresserade, då man inte har några fysiska träffar.  

- Digital vårbal kommer att hållas 17 april, 70-100 studenter 
anmälda.  

- Agoras arbetsmarknadsdag ställdes in. Lågt intresse från 
företagen.  

- Uttrycker sin oro för studieverkstaden. Neddragning  av närvaro 
skulle vara väldigt negativt för studenterna.  

 

 Simon Thall, ingenjörssektion, information via mejl.  

- Har för närvarande omtentaperiod. 
- Arbetar just nu med pendling för studenter och utvärderar den 

studiesociala enkäten som LTH gjort. 
- Fortsatt vakanser i ING Styrelsen. 
- Fortsatt svårt att rekrytera studentrepresentanter/funktionärer till 

alla utskott. 
- Sektionsmöte hålls den 28/4. 
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Punkt 7.  Övriga frågor 

 Lena Rolén informerar, gällande gemensam provhantering, att en 
 person kommer att påbörja anställningen som samordnare för ISK, 
 ISM och SOCH den 15 april. Anställningen är på 50 %.  

 

 

Punkt 8. Mötet avslutas 

 Charlotta informerar om att nästa möte är den 25 maj 9:15–11: 00. 
 Därefter avslutas mötet 

  

 

 

 

 

 

Vid  pennan  

 

 

 

Carola Fors 
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