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Datum 2021-09-27

Utvecklingsenheten

Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2021-09-21
Charlotta Johnsson
Magnus Adenskog
Jerker Jacobsson
Karin Jönsson
Lars Harrysson
Thomas Achen
Carina Argelius
Britta Persson
Carola Fors
Cecilia Nygren
Astrid Johnsson
Simon Thall
Dick Lindroos
Punkt 1.

Rektor, Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Biblioteket
Socialhögskolan
LTH
Pedagogiskt stöd
Inst. service manag.och tjänstevet.
Lokalbokningen
Inst. för strategisk kommunikation
Studievägledare
Ordf. Ing-sektionen
Vaktmästeriet

Mötet öppnas
Charlotta Johnsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. En kort
presentationsrunda, då vi har några nya deltagare i gruppen.

Punkt 2.

Föregående mötesanteckningar
Inga frågor eller uppföljning på förra mötets minnesanteckningar.

Punkt 3.

Rektor informerar (CJ)
•

Charlotta visar siffror på hur de drygt 1000 nya studenterna är
fördelade på olika program. Bifogade med utskicket

•

Fr. o. m. 29 september lättar regeringen på restriktionerna. Vi
kommer att göra en säker och stegvis återgång till
Campusbaserad undervisning. Lärosalarna kommer att ha
hälften av sittplatserna i våra lärosalar fram till den 31 oktober.
Gemensamma studieytor och cafeteria kommer att få fler stolar
utställda under oktober. Fr. o. m. 1 november kommer hela
Campus att vara möblerade enligt normal-läge.

•

Positiv respons på Studentmagasinet som skickades ut under
sommaren till nyantagna studenter.

Postadress Campus Helsingborg Box 882, 251 08 Helsingborg Besöksadress Universitetsplatsen 2, 252 25 Helsingborg Telefon, 042-35 65 19,
042- 35 65 00 (växel) E-post carola.fors@ch.lu.se Webbadress www.ch.lu.se
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Punkt 4.

•

Kommunstyrelsen i Helsingborg har beslutat att Science Park
ska etableras i Helsingborg. Campus sitter med i arbetsgruppen
som drivs av Helsingborg stad.

•

Yrkeshögskolan kommer att flytta in i Tretornhuset till hösten
2022.

•

Gerdahallen expanderar och kommer öppna upp verksamhet i
Tretornhuset under januari 2022.

•

Den strategiska planen, som vi har till grund för Campus
utveckling, gäller 2018-2022. Arbetet med ny strategisk
påbörjas 28 september när det är strategidag för strategiska
utskottet och Campus styrelse.

•

Möte med sektionen Student och utbildning är planerat, då man
kommer följa upp de ändrade förutsättningarna för
studieverkstaden på Campus.

Lokalinformation (JJ)
•

Campus har, efter beaktande av rektorsbeslut, LU gemensamma
riktlinjer, S-faks och LTHs rekommendationer börjat terminen
med varannan stol i lärosalarna, max 4 personer i grupprum och
få sittplatser i gemensamma studiemiljöer och cafeteria.
Personal i salarna ombeds att se till att stolarna ställs tillbaka så
att det är enbart en stol per bord i salen.

•

Troligtvis kommer fler stolar att ställas ut i cafeteria och
studiemiljöer under oktober. Lärosalarna kommer att möbleras
upp under sista veckan i oktober. 1 november ska allt vara
återställt. Synpunkter ska hämtas in från husstyrelsen.

•

Jerker visar bilder på de nya möblerna som nu är på plats i våra
lokaler och visar hur inköpen har fördelats.

•

LU byggnad och Wihlborgs har nu skrivit kontrakt för C7.
Målsättningen är att det ska vara klart till den 1 maj 2022. Sedan
ska möblerna komma på plats. Lokalgruppen har inbokat möte
för att starta upp processen när det gäller inköp av möbler.

•

Podstudion (C527) är nu klar och kan bokas.

•

För mediastudion (C310), som kommer att ha fast utrusning för
inspelning av föreläsningar och även en mobil utrustning för
livesändningar och inspelning av olika aktiviteter, återstår en del
arbete innan den kan börja användas. Olika alternativ för att
säkerställa den tekniska kompetensen tittar man på. Ett
alternativ är att bygga upp kompetens i verksamheterna som
samtidigt ska fungera i ett helhetsperspektiv på Campus.
Diskutera gärna frågan i era verksamheter och återkoppla till
Jerker. Utvecklingsenheten kan ombesörja utbildningsinsatser
för ändamålet

•

Skyltningen på Campus har under sommaren förbättrats på
Campus. Allt skyltning är sve/eng.
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•

Punkt 5.

Staden kommer att sätta upp skyltar som visar vägen mot
Campus.

Studentinformation
Simon Thall, Ingenjörssektionen

Punkt 6.

•

Nollningen är klar. Fyra veckors introduktion för nya studenter har
genomförts med coronaanpassning. Har fungerat bra. 200 nya
studenter deltog i arrangemanget.

•

Man har märkt av ett större intresse för arbete i kårsektionen.

Verksamheterna informerar
Dick Lindroos, vaktmästeri
• Det saknas skyltar till lärosalarna på E4. Skyltar är beställda och
kommer sättas upp så snart de har anlänt till Campus.
Lars Harrysson, Socialhögskolan
•

Termin 1 och sjukhuskuratorerna har en del undervisning på
Campus, annars är det mestadels digital undervisning.

•

Inga större förändringar kommer att ske i schemat under hösten.

•

Planering för helt campusbaserad undervisning från VT-22.

Carina Argelius, pedagogiskt stöd
•

Har hittills träffat 17 studenter, flertalet från LTH och de två
basåren. Studenterna behöver mycket information om att det inte
är skollagen som gäller på universitetet, utan diskrimineringslagen.

•

16 studenter är bokade för möten under den närmsta veckan.

•

Det är ungefär lika många som söker pedagogiskt stöd i år som
tidigare år.

Astrid Johnsson, studievägledare
•

Ansökan inför vårterminen öppnades 15 september.

•

Tider för digital drop-in, 4 - 15 oktober, kommer inom kort upp på
hemsidan.

•

Inbjuden till Danmark för att möta blivande studenter.

•

Kommer tillsammans med Petra Larsson, studievägledare för
Modevetenskap, delta i en referensgrupp till SYV-nätverket
Familjen Helsingborg, som ska titta på framtida samarbete mellan
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universitet, YH, arbetsförmedling, folkhögskolor och
gymnasieskolor.
Karin Jönsson, Biblioteket
•

Terminsstarten gick bra - ingen större trängsel i lokalerna.

•

Nuvarande öppettider är 10.00-16:00. Fr. o. m. den 1 oktober
utökas öppettiderna till 9:00-16:00.

•

Återmöblering påbörjas den 1 oktober.

•

Forskningsportalen har fått nytt utseende och nya funktioner i
oktober. För mer information kontakta Sara Rondahl för ett möte.

Cecilia Nygren, Strategisk kommunikation
•

En ny industridoktorand, Johan Florén och en doktorand Maria
Gnewski är på plats sedan den 1 september.

•

Problem med de nya datorerna i samband med kursstarten. En del
program saknades.

Britta Persson, Service management
•

Rekryteringsprocessen pågår för två professorstjänster och två
doktorander.

•

Två studentmedarbetare är anställda på 20 %. Ska hjälpa till med
aktiviteter med internationella studenter och rekrytering på både
master och kandidatnivå.

•

Internationella studenter gavs en Orientation week – online med
Externa relationer, med bl. a. en Canvaskurs.

•

Agora arrangerade 4-5 aktiviteter för internationella studenter.

•

Alla platser är fyllda, både på kandidat- och mastersnivå.

•

SI-verksamheten har kommit i gång.

•

Ansökning till mastersprogrammen hösten 2022, öppnar 15
oktober.

Thomas Achen, LTH
•

LTH har en ny tentamenssamordnare för Campus, Elna
Andersson.

•

LTH har skrivit avtal som innebär att Ulla Urde, numera på
Utbildningsvetenskap, kommer att fortsätta arbeta med LTHstudenterna på samma sätt som föregående år.
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Sanna Trygg, kommunikationsansvarig
•

Framtidsveckan, 18-21 oktober kommer att ha ett fullspäckat
program, då vi har många engagerade forskare på Campus. Hela
programmet ligger på www.ch.lu.se under nyheter. Alla
seminarierna kommer att livesändas från Penthouse/E7.

•

Framtidsveckan avslutas med mingel för all personal den 21
oktober, 16:30-19:00. Inbjudan kommer att skickas ut till all
personal.

•

Studentmagasinet, HBG STDNT, kommer att läggas upp digitalt.
Både på engelska och svenska.

Magnus Adenskog, samverkansansvarig
•

Förstudien om Science park i Helsingborg är nu avslutad.
Kommunstyrelsen har beslutat att gå vidare med införandet av en
Science Park.

Carola Fors, lokalbokningen

Punkt 7

•

När det gäller höstens scheman, så går vi över till normalt
platsantal i våra lärosalar den 1 november. Mejla
lokalbokning@ch.lu.se för att undersöka möjlighet att boka på en
lokal till en schemabokning.

•

Förberedelser pågår inför schemaläggningen av VT-22. Det
kommer att vara två inlämningsdatum, beroende på när kursen ges
under våren. Schemainlämning via TimeEdit Viewer eller
kalender. Information skickas ut till kursansvariga, studierektorer
och administratörer i slutet av vecka 38.

•

Podstudion kommer att vara bokningsbar fr. o. m. 27 september.
Övriga frågor
Inga övriga frågor

Punkt 8

Nästa möte
Nästa möte är torsdag 28 oktober 9:15-11:00

Punkt 9

Mötet avslutas
Charlotta tackar för mötet och därefter avslutas det.

Vid pennan
Carola Fors
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