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Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2021-10-28
Charlotta Johnsson
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Carola Fors
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Henrik Mejborn
Astrid Johnson
Simon Thall
Punkt 1.

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

Mötet öppnas
Charlotta hälsar alla välkomna till mötet och öppnar därefter mötet.

Punkt 2.

Föregående mötesanteckningar
Ingen hade frågor eller kompletteringar till föregående mötets
anteckningar.

Punkt 3.

Rektor informerar
•

Framtidsveckan avslutades förra veckan. Campus presenterade
13 seminarier som kunde följas både på plats och digitalt. Fem
av våra seminarier hade flest klick på LU:s kalendarium och det
var ca 780 personer som följde våra seminarier. Vi har fått
positiva reaktioner från Lund, vilket är roligt.

•

21 oktober var det 20 år sedan invigningen, vilket firades med
afterwork för personalen och tal av rektor Erik Rehnström och
Charlotta Johnsson.

•

15 oktober var det, i samarbete med Region Skåne, drop-in
vaccination på Campus. Ca 35 studenter kom förbi för att bli
vaccinerade.
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Punkt 4.

•

Charlotta kommer att delta i möte med Helsingborgs stad och
studentföreningarna.

•

Campus program under H22, Our future city, har olika teman
för olika dagar. Dessa har nu skickats in till Helsingborgs stad
för att ingå i deras presentation. Staden hoppas på en miljon
besökare under den månad som H22 pågår. Tänk på att det kan
innebära kontakter från näringsliv och akademi som vill besöka
och träffa forskare och medarbetare på Campus.

•

Greater Copenhagen kommer tillsammans med Helsingborg
stad att vara på Campus onsdagen den 8 juni för att matcha
näringsliv och internationella studenter. Britta Persson inflikar
att det eventuellt innebär en krock då man nu planerar för S-faks
Graduation day. Då Campus inte håller i eventet, utan enbart
står för lokalerna, kan vi inte påverka datumet.

•

I eftermiddag hålls Rektors ledningsråd på plats i Lund.

Lokalinformation, Jerker Jacobsson
•

1 november återgår vi till campusundervisning utan
restriktioner. Salarna håller på att möbleras tillbaka till
”normalläge”.

•

White arkitekter har skickat in möbelförslag till C7. Målet är att
C7 ska vara bokningsbart från den 1 juni.

•

Statusuppdatering gällande Mediastudion, C310. Ny dörr ska
installeras. Lite arbete med el och larm återstår. Tekniken håller
på att trimmas in. Arbete med att bygga upp teknikkompetensen
återstår.

Lite kommunikationsinformation från Sanna Trygg som inte kunde
närvara.

Punkt 5.

•

Sanna har fått många mejl och frågor efter Framtidsveckan.

•

8 november 12–13 är det workshop i GreenPark med Steven
Curtis om hur man gör en podd. Lars Olsson kommer sedan att
finnas på plats i poddstudion för att visa tekniken. Anmälan görs
till sanna.trygg@ch.lu.se

Studentinformation
Simon Thall, Ingenjörssektionen
•

Tentaperiod just nu och inte så mycket studentaktiviteter.

•

Glada att det ska bli undervisning på plats igen.

•

Börjat titta på efterträdare till styrelse. Nuvarande avgår vid
årsskiftet.

•

Terminsmöte är bokat i november

•

Kick-Off med HSF, Helsingborgs studenters forum, tillsammans
med staden.
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Punkt 6.

•

Kommer att ha möte med LUS och diskutera studiesociala
miljö, diskriminering mm.

•

Datum för MässING är bestämt till torsdag 3 mars 2022.

Verksamheterna informerar
Henrik Mejborn, Pedagogiskt stöd.
•

Kommer att vara på plats på onsdagar på Campus.

•

Finns oro för ökat tryck, när inte studieverkstaden finns på plats.

Astrid Johnson, Studievägledningen.
•

Tanken är att vara på plats på onsdagar, men de närmsta
veckorna är det andra bokad möten.

•

Kommer att fortsätta med digital mottagning till dem som
önskar det.

•

Har varit på en inspirationsdag med folkhögskolor. Stort
deltagande, då det var digitalt.

Magnus Adenskog, Samverkanskoordinator.
•

Det har kommit in 11 ansökningar till Kompetensfondens
forskningsdel. 1,8 miljoner ska delas ut. Det är bra bredd på
ansökningarna. Strategiska utskottet kommer nu att göra en
översyn och sedan skicka dem till Helsingborgs stads
beredningsgrupp. Ansökningarna går sedan vidare till en
beslutsgrupp i Helsingborgs stad. Beslut kommer i mitten av
december.

Lars Harrysson, Socialhögskolan.
•

Det är problem med salto-låset till podstudion, C527. Just nu
kommer enbart Socialhögskolans personal in. Problemet är
felanmält.

•

Man kommer att starta en språkstödsgrupp för studenterna på
första terminen.

•

Gästdoktorand från University of Queensland finns nu på
Socialhögskolan.

Carola Fors, Lokalbokningen
•

Den 27 oktober var det sista inlämningsdag för kurser som har
undervisning i läsperiod 1–2. Det saknades enbart två scheman
från Service management, medan på strategisk kommunikation
har det bara lämnats in två scheman. Vilket är ett problem, med
det nya sättet att tilldela lokaler till vårens schema. Saknade
scheman kommer först att hanteras när övriga är klara.
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•

Inlämning för kurser som har undervisning läsperiod 3–4 har
deadline 8 november.
Thomas Achen, LTH.

•

Man kommer att ha en kurator på plats varannan tisdag, fr. o. m
vecka 44. Ska kolla om de ska byta dag, nu när han har fått
information om att studenthälsan är på plats på onsdagar.

•

Tittar på lokalutnyttjandet av deras kontor på C6.

•

Elna Andersson är LTH:s tentamenssamordnare på Campus.

Cecilia Nygren, Strategisk kommunikation.
•

Planering påbörjad för examensceremonin för kandidaterna.
Preliminärt datum är 8 juni.

•

Man ska se över kandidat och mastersprogrammen. Dessa ska
ha start HT2024.

Lars Olsson. LDC.
•

Har gjort några testinspelningar med personalen på Strategisk
kommunikation. Är andra intresserade för att göra en testinspelning, kontakta Lars.

Anna Pettersson, Biblioteket.
•

Har nu öppet 9–16 i biblioteket. Skulle vilja ha öppet längre,
men har brist på studentmedarbetare.

•

Har haft kvalitetsdialog med S-fak. De har fått bra betyg från
både studenter och forskare. Sågs som en professionell
organisation.

Britta Persson, Service management
•

En extern aktör har gjort en utbildningsutvärdering och de har
fått positivt feedback på sitt arbete.

•

Malin Zillinger är nu docent.

•

Ansökningarna till mastersprogrammet är öppen och stänger 15
januari 2022.

•

Externa relationer har haft workshops med masters
koordinatorerna.

•

I månadsskiftet nov/dec kommer man att ha 4 inriktningsmingel
för kandidatstudenterna på år 1.

•

Katja Lindqvist har spelat in poddar, där hon intervjuar alumni
studenter.
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Carina Argelius, Pedagogiskt stöd

Punkt 7.

•

Arbetar med tillgänglighetsanpassa undervisningen. Hon
upplever att lärarna på Campus är lyhörda. Det är en viktig och
lång process. Mer information kommer med Campus nyhetsbrev
i oktober.

•

Kommer att vara i Lund måndagar och tisdagar.

•

Möter studenterna digitalt året ut, men undantag finns.

•

Ny ingång till Studiestöd och vägledning på Campus. Ingång
ska nu ske från korridoren på C1. Ny skyltning för detta.

Övriga frågor
Fråga om det blir nya Helsingborgs Live ställdes. Man saknar dem.
Magnus informera att det blir Hbg Live igen till våren 2022.

Punkt 8.

Mötet avslutas
Charlotta tackar för dagens möte och sedan avslutas mötet.

Nästa möte är onsdag 8 december 9:15.

Vid pennan

Carola Fors

