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Datum 2021-12-17

Utvecklingsenheten

Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2021-12-08
Charlotta Johnsson
Jerker Jacobsson
Anna Pettersson
Lars Harrysson
Carina Argelius
Britta Persson
Thomas Achen
Carola Fors
Cecilia Nygren
Henrik Mejborn
Malin Kisro
Astrid Johnson
Simon Thall
Heba Elali
Punkt 1.

Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Biblioteket
Socialhögskolan
Pedagogiskt stöd, deltog 30 min.
Inst. service manag.och tjänstevet.
LTH
Lokalbokningen
Inst. för strategisk kommunikation
Pedagogiskt stöd
Studenthälsan
Studievägledare
Ordf. Ing-sektionen
Vaktmästeriet

Mötet öppnas
Charlotta hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

Punkt 2.

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

Punkt 3.

Rektor informerar
Charlotta Johnsson föredrar ärendet.
•

Avstämningen om coronläget sker åter kontinuerligt inom LU.

•

Tveksamt om den planerade jullunchen kan genomföras. Beslut
tas under veckan.

•

Det har varit avstämning gällande det strategiska
partnerskapsavtalet mellan Helsingborgs stad och LU.

•

Beslut om tilldelning av medel från Kompetensfonden kommer
inom kort att tas av Helsingborgs stad.

•

Arbetet med den nya strategiska planen har påbörjats. Den
strategiska planen är ett viktigt dokument för den fortsatta
utvecklingen av Campus. All personal kommer att bjudas in till
”öppna dagar” för att inkomma med synpunkter på den
kommande planen.
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Punkt 4.

Lokalinformation
Ärendet föredras av Jerker Jacobsson
•

Ombyggnad av C7 under januari-april. Räkna med att det
periodvis kommer att vara bullrigt. Kontinuerlig kontakt med
Wihlborgs. Under maj kommer teknik och alla möbler att
ställas i ordning. Lokalen beräknas vara bokningsbar från 1
juni.

•

Mediastudion. Ny dörr ska sättas in, då det är för stort ljudinsläpp. Studion ska även kompletteras med fåtöljer och
kulissgardin. Extern kompetens ska tas in för att utbilda
personal på Campus.

•

Poddstudion är klar och bokningsbar. Det är problem med att
saltolåset är inställt för Socialhögskolans personal, och andra
har inte tillträde. Detta är felanmält.

•

Ventilationsproblem i datorsalarna och kyla på C1. Detta ska ha
åtgärdats.

•

Wihlborgs har gjort en elrevision och fått flera anmärkningar.
En åtgärdsplan finns nu på plats. Wihlborgs tar kostnaderna
enligt åtgärdsplanen.

•

Glastaket i huvudentrén läcker och en renovering kommer att
påbörjas inom kort. Byggnadsställning kommer att sättas upp,
men ska inte påverka flödet i entrén.

•

Målning av gemensamma ytor på våning C4, C5 och C6
kommer att ske under sommaren. Egna kontor ingår inte.
Återkom till Jerker om målning önskas. Målningen av kontor
bekostas av verksamheterna.

•

Lagningen av mattskarvar är genomförd och golvvården av E1,
E2, C1 och C2 kommer att göras mellan jul och nyår.

•

Offert för rengöring av tygmöbler är beställd. Möblerna i
cafeterian kommer att prioriteras.

•

Inga elsparkcyklar ska finnas i våra lokaler. Det är inte heller
tillåtet att ladda batterierna i våra lokaler, då det innebär en
brandrisk

•

En del möbler är redan trasiga. Vissa bord har reklamerats till
SENAB, andra skador beror dock på oaktsamhet hos
studenterna. Klistermärken och klotter på borden är också ett
återkommande problem.

•

Rökning av E-cigaretter är inte tillåtet i våra lokaler.

•

Anslag om att C672 endast får användas för undervisning och
tentamen har satts upp på dörren. Intilliggande kontor har störts
av studenter som varit i salen utanför undervisningstid.

•

Receptionen kommer att vara stängd mellan 27 december och 7
januari.

•

Vaktmästeriet är bemannat alla helgfria vardagar.
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Punkt 5.

Verksamheterna informerar
Simon Thall, ord Ingenjörssektionen
•

Har haft terminsmöte. 7 ledamöter är klara för nya styrelsen. 2 är på
väg in. Posten som förvaltningschef är vakant.

•

Man har arbetat med uppdatering och justering av styrdokument.

•

Arbetsmarknadsdagen MässING kommer att hållas den 3 mars
2022.

•

Överlämning till nya styrelsen pågår.
Sanna Trygg, kommunikationsansvarig

•

Coronauppdatering. Det är ökat smittläge. Beredskap finns centralt
inom LU om det eskalerar.

•

Planering av Öppet hus 2022 pågår. Det finns många idéer och
mycket energi i gruppen. Man är öppen för en hybridvariant, med
aktiviteter på plats och digitalt. Datum är inte spikat troligtvis någon
dag mellan 14–18 mars.

•

Our future city 7–10 juni. Det är mycket som nu är på plats i
planeringen. Det finns intresse för en presentation av
programmet och hon kommer att hålla den på nästa
Campusgruppsmöte.

•

Samtal med EU-kommissionens nya Sverige chef, Christian
Danielsson, hölls tillsammans med studenter den 2 december.
Aktiviteten uppskattades av studenterna.

•

Tänk på att nyheter/information från er verksamhet kan spridas via
nyhetsbrevet.
Carola Fors, lokalbokare

•

Schemaläggningen för vårterminen är klar och alla kursansvariga
har fått information.
Anna Pettersson, biblioteket

•

Det är helt stängt på biblioteket 24 december – 2 januari.
Begränsade tider dagarna innan och efter. Se hemsida för aktuella
tider.
Astrid Johnsson, studievägledare.

•

Fortsätter med digital vägledning året ut.
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•

Deltagit på SACO-mässan i tre dagar, den hölls digitalt. Vid de stora
mässorna saknades den fysiska närvaron. Tacksam för de fantastiska
studentambassadörerna som deltog.
Lars Harrysson

•

2 lektorat på gång. Ett med placering i Lund och ett i Helsingborg.

•

Nästa år blir det en ny representant från Socialhögskolan i
Campusgruppen.

Malin Kisro, Studenthälsan
•

Studenthälsan är inne i en utvecklingsprocess. Målet är ökad
tillgänglighet i verksamheterna.

•

Fortsätter med föreläsningar, kurser och gruppträffar med olika
teman.

•

Redo att växla om till digitalt.

•

Det har varit ett jämnt inflöde av studenter under hösten.
Cecilia Nygren, institutionen för strategisk kommunikation

•

Planering inför våren pågår.

•

Diskussion med en del studenter på termin 5 som vill fortsätta med
distansundervisning.

•

Studievägledning hålls både digitalt och på Campus.

•

Ansökning till mastersprogrammet är öppen. Något lägre söktryck
än förra året. Samma tendens upplevs i Lund på många institutioner
som man pratat med.

•

25 november hade man en intern forskningsdag på institutionen.
Alla medverkande var positiva till dagen.

Thomas Achen, LTH
•

Samtal med alla institutionerna på LTH som har kurser på Campus.
Frågor som ställs: Hur är det idag och hur ser man på framtiden.

•

En arbetsgrupp är tillsatt för att titta på arbetsrummen på C6. Man
har blivit inspirerade av ISK.

•

Han kommer att ha regelbundna möten med institutionerna.

•

LTH har redan fått många frågor angående corona och mejl har
skickats ut med informationen att undervisning pågår som vanligt.
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Henrik Mejborn, pedagogiskt stöd.
•

Carina Argelius ser en större komplexitet i många ärenden. Hon
tycker att samarbetet med verksamheterna på Campus i dessa frågor
fungerar bra.

•

Stödbehovet har ökat med 30%

•

Henrik kommer att vara på plats på onsdagar.

•

Studieverkstaden saknas. Man har börjat titta på nyrekrytering.

•

Ur studentperspektiv är campusundervisning viktigt. Det
gemensamma lärandet mellan kursare kan inte ersättas med digitala
moment. Dock finns det en grupp studenter som tycker att digital
undervisning är bra.

Britta Persson, inst. för service management och tjänstevetenskap
•

Just nu blandad undervisning. En del digitala moment och en del på
campus.

•

2 professorstjänster ska tillsättas.

•

Planerat internat med två teman. Dels samverkan, dels arbetsmiljön.

•

Ny doktorand kommer till våren

•

Man har bjudit in till mingel för de nya kandidatstudenterna. Det har
skett inriktningsvis. Aktiviteten uppskattades av studenterna.
Kan bli aktuellt med likande aktivitet för masterstudenterna.

•

Helsingborg international community vill planera ett evenemang för
masterstudenterna.

•

SI-ledarna på masternivå har under hösten kontinuerligt haft träffar
med studenterna. Positiv respons.

Punkt 6.

Övriga frågor
Sanna Trygg informerar om att Gerdahallen öppnar i
Tretornhuset.
Britta Persson saknar representation från Agora på
Campusgruppens möte. Carola informerar, mötena har dessvärre
krockat med undervisning för deras representant.

Punkt 7.

Nästa termins möten
Vårterminens möten är planerade till 26 januari, 23 mars och 1 juni.
Tid 9:15-11:00 vid samtliga möten.

Vid pennan

Carola Fors

