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Datum
2021-05-31
Utvecklingsenheten

Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2021-05-25
Närvarande: Charlotta Johnsson
Jerker Jacobsson
Anna Pettersson
Lars Harrysson
Carina Argelius
Lars Olsson
Britta Persson
Carola Fors
Ulla Urde
Henrik Mejborn
Malin Kisro
Astrid Johnsson
Simon Thall
Heba Elali
Dick Lindroos
Punkt 1.

rektor, Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Biblioteket
Socialhögskolan
Pedagogiskt stöd / LTH
LDC
Inst. service manag.och tjänstevet.
Lokalbokningen
Studieverkstaden
Pedagogiskt stöd
Studenthälsan
Studievägledare
Ordf. Ing-sektionen
Vaktmästeriet
Vaktmästeriet

Mötet öppnas
Charlotta hälsar alla välkomna och mötet öppnas.

Punkt 2.

Föregående mötesanteckningar
Inga frågor på föregående mötesanteckningar. Anteckningarna läggs
till handlingarna.

Punkt 3.

Rektor informerar
-

”Our future city” är namnet på Campus deltagande under H22.
Datum är satta till 7-10 juni 2022. Inbjudan om deltagande till
eventet har gått ut till all personal.

-

Etableringen av Science Park i Helsingborg drivs av
Helsingborgs stad. Campus deltar i förstudien genom en
arbetsgrupp som utgår från strategiska utskottet. Campus
arbetsgrupp leds av Magnus Adenskog och Patrik Rydén. En
workshop har hållits, dit all Campus personal var inbjudna.

-

Som ett steg i samverkansavtalet mellan LU och Helsingborgs
stad har man nu gemensamt producerat ett studentmagasin som
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kommer att skickas ut till alla nyantagna studenter under
sommaren.

Punkt 4.

-

I anslutning till GreenPark (vår lokal på Mindpark) finns en
lokal på ca 40m2 som snart blir tillgänglig. LU Innovation och
Venture Lab har varit och tittat på lokalen, men inte tagit beslut
ännu. Plats finns till fler verksamheter som kan tänka sig att
dela ytan.

-

Utvecklingsenheten har tillsammans med verksamheterna på
Campus haft möte med Carolina Rytterkull, sektionschef för
Student och utbildning, för att säkerställa studiestödet till
Campus studenter. En informell grupp finns nu på Campus.
Gruppen leds av Eerika Saaristo, ISM.

-

Det senaste rektorsbeslutet innebär fortsatt digital undervisning
och examination fram t. o. m 29 augusti. Regeringen förlänger
rekommendationen om hemarbete för de som har möjlighet, till
den 15 september.

-

Charlotta har haft möte med externa relationer för att ökat
samarbete och ökad närvaro på Campus.

Lokalinformation
Jerker Jacobsson informerar.
-

Det finns en arbetsgrupp för våningsplan C7. Gruppen består
av representanter från Utvecklingsenheten, LTH, S fakulteten
och studentrepresentanter. LU Byggnad är nu med i dialogen
med Wihlborgs. Finansieringen sker delvis centralt – delvis via
fakulteterna. Definitivt beslut tas på nästa möte med Campus
styrelse, den 1 juni.

-

Arbetet med Mediastudion fortsätter, teknik till de tre systemen,
har köpts in. Möbler, draperi, ljudisolering e.t.c. tillkommer.
Mediastudion kommer att finansieras genom uthyrning av
studion enligt CH-modell. Mediastudion kommer att kräva
teknisk kompetens.

-

Lokalisering av Mediastudion. Förslag finns på att podstudion
läggs till C527 och system 1 (enklare inspelning med fast
utrustning) och system 2 (avancerad mobil
inspelningsutrustning) placeras i C310.

-

Nya möbler till lärosalarna levereras från Senab och Input under
vecka 26 och 32. Stolar som ska återbrukas kommer att
renoveras under sommaren.

-

Byte av studentdatorer och nya bordskivor i datorsalarna,
innebär en period utan tillgång till de ordinarie datorsalarna.
Under denna tid kommer fyra studentdatorer placeras i
PluggEtt. Det kommer också att finnas sex fjärrdatorer att
ansluta till. Under denna tid kommer PluggEtt att låsas och LUkort krävs för att komma in.
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- Golvvård kommer att göras på våningarna E1, E2, C1 och C2
under sommaren. Berörda verksamheter kommer att informeras
när bekräftade datum finns.
- Nya, två-språkiga, skyltar sätts upp under sommaren. Skyltarna
kommer underlätta för nya studenter och besökare att orientera
sig på Campus.
- Verksamheterna påminns om att kontakta vaktmästeriet för
samordning av LU-kort till nya studenter.
- Vaktmästeriet kommer att vara bemannat under hela sommaren.
Receptionen kommer att ha begränsade öppettider 5 juli – 20
augusti. Det är helt stängt mellan 19 juli – 13 augusti.
Huvudentrén kommer att ställas in efter receptionens tider och
LU-kort kommer då att behövas även under dagtid.
Punkt 5.

Studentinformation
Simon Thall, Ingenjörssektionen.

Punkt 6.

-

Kevin Nilsson, ny ordförande för studierådet.

-

Temasläpp för Nollningen 2021.

-

Digital pizzakväll.

-

Teknologkåren skriver nu sammanställningen av enkäten
rörande studenternas pendling.

-

Deltagit i olika forum med bl. a. Helsingborgs stad

Verksamheterna informerar
Anna Pettersson, Biblioteket
-

Bibliotekets öppettider för sommaren är nu uppdaterade
på webben. Det kommer att vara helt stängt 28 juni - 8 augusti.

Astrid Johanson, Studievägledningen
-

De hade digital drop-in på sista ansökningsdagen och hade
många besök. Digital vägledning är något man kommer att
fortsätta med, då det blir en större tillgänglighet.
Britta Persson, Inst för Service management

-

Rekrytering av ny personal pågår. 2 professorstjänster, 2
doktorander och 2 studentmedarbetare (20%) är utlysta.

-

Man kommer att ha en digital Farwell reception. En informell
ceremoni för sina mastersstudenter.

-

S fakulteten kommer att ha en digital ceremoni för alla
mastersstudenter.

-

22 juni blir det Meet and Greet för nyantagna mastersstudenter,
där de digitalt träffar första årsstudenter.
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-

Gemensam planering för Orientaition week, tillsammans med
ISK, LTH och Externa relationer. Digital planering. Webinarer
kommer att finnas på Canvas.
Carina Argelius, LTH

-

LTH kommer att få en ny representant till Campusgruppen till
hösten.

-

Inskrivning av studenterna kommer att ske digitalt.

-

Alla omtentor kommer att ske digitalt i augusti.
Heba Elali, Dick Lindroos, vaktmästeriet

-

Källaren är snart tömd.

-

Skyltar på väg upp för ökad synlighet.
Henrik Mejborn, pedagogiskt stöd

-

Många studenter som behöver stöd.
Lars Harrysson, Socialhögskolan

-

Årsboken 2020 med bl.a. studenter och lärares reflektioner är
nu klar.

-

Antal lektorer på plats på Campus kommer att utökas till 6-7
stycken.

-

Stöld av IMacs. Upptäcktes idag. Inga tecken på inbrott.
Vaktmästeriet har anmält till LU Byggnad.
Lars Olsson, LDC

-

Kamera från C324 samt tangentbord på kontor på våning C3 är
också stulna.

-

Man kommer att testa den mobila inspelningsutrustningen till
Mediastudion i Lund.
Ulla Urde, Studieverkstaden

-

Mycket enskild hjälp till studenterna i samband med
uppsatsskrivning.

-

Börjat att använda Ipad som digitalt verktyg. Fungerar väldigt
bra, då hon kan dela skärmen och skriva kommentarer direkt i
dokumentet.

-

Det är inte bestämt hur Studieverkstadens framtid ser ut. Hon
ser positivt på den informella gruppen som nu finns på Campus.
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Malin Kisro, studenthälsan
-

Man har haft högt deltagande på sina lunchförläsningar, en
bredare serie planeras inför hösten.

-

Malin kommer att vara med under Orientaition week, 18
augusti.

-

Man upplever att prokasteneringen har ökat hos studenterna
under pandemin.

Carola Fors, Lokalbokningen

Punkt 7.

-

Sanna hälsar att Campus nu finns på Linkedin. Följ och tagga
oss. Nya bilder och filmer till bildbanken görs idag. Har ni tips
till Nyhetsbrevet? Hör av er till Sanna.

-

Cecilia Nygren, ISK har ersatt Lena Rolén i den här gruppen.

-

Carola vill skapa en ”schemaplaneringsgrupp” för att förbättra
kommunikationen mellan institutionerna och lokalbokningen.

-

Olika planering från fakulteterna gör bokningarna av höstens
scheman mer problematisk än vanligt. Jag bokar in med
förutsättningarna max 50 personer med 1,5 m avstånd för S-fak,
HT och J. LTHs bokningar är för närvarande planerade enligt
normal-undervisning.

Övriga frågor
Charlotta uppmärksammar att mastersstudenten Mariia Dovbenko
på ISK, har tilldelats priset, Global Swede, av Svenska institutet

Punkt 8.

Mötet avslutas
Möten för hösten kommer att vara:
Tisdag 21 september 9:15-11:00
Torsdag 28 oktober 9:15-11:00
Onsdag 8 december 9:15-11:00
Charlotta tackar för mötet och mötet avslutas.

Vid pennan

Carola Fors

