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Datum 2022-01-26

Utvecklingsenheten

Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2022-01-26
Charlotta Johnsson
Jerker Jacobsson
Karin Jönsson
Carina Argelius
Thomas Achen
Cecilia Nygren
Astrid Johnson
Kevin Nilsson
Astrid Johansson
Heba Elali
Dick Lindroos
Sanna Trygg
Magnus Adenskog
Punkt 1.

Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten
Biblioteket
Pedagogiskt stöd
LTH
Inst. för strategisk kommunikation
Studievägledare
Ordf. Ing-sektionen
Kommunikationsansvarig AGORA
Vaktmästeriet
Vaktmästeriet
Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten

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.

Punkt 4.

•

Avstämningen om coronläget sker varje torsdag inom LU.
Senaste rektorsbeslut avseende corona togs den 14/1.

•

Mycket tragiskt så har en LTH-student avlidit för en tid sedan,
därav flaggning på halv stång den 25/1.

•

Arbetet med den nya strategiska planen fortgår. Arbetet sker i
det strategiska utskottet och i Campus styrelse, vilket innebär att
fakulteterna är delaktiga. All personal har bjudits in för att
komma med synpunkter, denna dialog kommer fortsätta.
Campus strategiska plan ska överensstämma med LU:s och
fakulteternas strategiska planer.

Lokalinformation
Ärendet föredras av Jerker Jacobsson
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Punkt 5.

•

Med anledning av coronabeslut har vissa möbler på U2 ställts
undan för att säkerställa att avstånd kan hållas. Därtill har
kommunikativa insatser gjorts. Väldigt få studenter befinner sig
i lokalerna för tillfället eftersom stora delar av undervisningen
sker digitalt. I övrigt följs utvecklingen dagligen och ytterligare
åtgärder kan vidtas om situationen förändras.

•

Vid tentamen säkerställer Vaktmästeriet att det finns handsprit
på Campus. Verksamheternas tentamenssamordnare ansvarar
för att handspriten kommer till respektive sal, med hjälp av
skrivvakter. Verksamheterna ansvarar för att munskydd finns
tillgängliga vid tentamenstillfällena. Samordning sker även med
tentamenssamordnare. Frågan hanteras på samma sätt i de
lokaler LU Byggnad ansvarar för i Lund.

•

Ombyggnaden av C7 pågår enligt planering och rivningsarbetet
är i slutfasen. Räkna med att det periodvis kommer att vara
bullrigt fram till den 1/5 då vi övertar våningen. Under maj
kommer teknik och alla möbler att ställas i ordning. Lokalen
beräknas vara bokningsbar från 1 juni.

•

Mediastudion är klar för användning, kontakta Lars Olsson för
bokning. Komplettering av vissa möbler ska göras. Möte om
mediastudions användning och kompetensbehov sker 26/1.

•

Några incidenter har skett den senaste tiden, ett inbrottsförsök i
Biblioteket och en uppställd entrédörr. Var uppmärksam och lås
in värdesaker.

•

Nyinvesteringar under 2021 som skett på Campus: Nya möbler
3 900 tkr, Mediastudion 350 tkr (exkl teknik som köps in av
LDC), infrastruktur för el ca 100 tkr och arkitekttjänster för C7
för knappt 100 tkr.

•

Komplettering av eluttag sker under våren i följande salar,
C163, C547, C548 och E224.

Presentation av “Our Future City”
•

Punkt 6.

Sanna Trygg presenterar programmet för ”Our Future City”,
presentationen bifogas.

Studentinformation
Kevin Nilsson, ord Ingenjörssektionen
•

Ny styrelse tillträdde 1/1.

•

Verksamheten påverkas av distansundervisningen.

•

Jobbar med näringslivskontakter.

•

Arbetsmarknadsdagen MässING kommer att hållas i början av maj.
Astrid Johansson, kommunikationsansvarig AGORA

•

Fokus på Agora-dagen 22/4, examen, vårbalen och novischveckorna.

•

Tillsättning av projektledare för Introduction week pågår.

•

Paus i utskottsarbetet.
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Punkt 7.

Verksamheten informerar
Sanna Trygg, kommunikationsansvarig
•

Öppet Hus arrangeras den 16/3, kl 16-18, helt digitalt. Fokus under
första timmen blir utbildningarna och under den andra timme lyfts
Helsingborg som studentstad.
Carina Argelius, pedagogiskt stöd

•

Kort beskrivning av Student- och Utbildnings verksamhet i
Helsingborg.

•

Inbjudan har gått ut till studievägledare om digitala
webbföreläsningar som är öppna för alla studenter.

•

Två personer anställs till Studieverkstaden, ännu oklart vad det
innebär för Helsingborgs del.
Thomas Achen, LTH

•

Strategiska samtal pågår kring LTH:s verksamhet i Helsingborg.

•

Lokalerna som LTH disponerar kommer att fräschas upp och
utvecklas med ISK:s lokaler som förebild. Budget finns avsatt.

•

Kurator Ida Jackson kommer att sitta på C1 tillsammans med
Student och Utbildning.
Cecilia Nygren, institutionen för strategisk kommunikation

•

Planerad doktorandkurs flyttas fram till juni.

•

Sökande till masterutbildningen uppgår till 460 personer och ligger
i nivå med antalet sökande 2020. Dock lägre än förra årets
toppnotering på över 600. Nationellt har antalet sökande minskat
med 3%.

•

Fuskärende anmält.

•

Diskussion inom fakulteten om vilket behov som finns av
studieverkstaden, anställning på fakulteten pågår (se även Karins
punkt)

•

Examensdag 9/6.
Karin Jönsson, biblioteket

•

Två språkpedagoger rekryteras för fakultetens räkning, med
placering under Biblioteket. Dialog sker med Student- och
Utbildning för att säkerställa att det blir en komplettering till deras
verksamhet.

•

Karin riktar ett stort tack till Dick och Heba för den snabba
insatsen i samband med inbrottsförsöket.
Astrid Johnsson, studievägledare.

•

Under normala förhållande är Astrid på Campus på onsdagar.

•

Redan nu visas stort intresse för samtal från personer som avser att
söka till ht -22.
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Magnus Adenskog, samverkansansvarig
•

•

Etableringen av en Science Park i Helsingborg kommer inte att vara klar
till H22 vilket Helsingborgs stad först hade planerat för. Fortsatt dialog
med staden och övriga intressenter fortsätter. Dock beräknas inte så
mycket i frågan hända under våren.
Magnus kommer att vara föräldraledig under augusti-december i år.
Utvecklingsenheten söker en vikarie på 50% för att täcka upp delar av
Magnus tjänst.

Punkt 8.

Övriga frågor
Charlotta påminner om att nästa möte sker den 23/3. I övrigt togs
inga andra frågor upp.

Punkt 9.

Mötet avslutas
Charlotta tackar deltagarna och avslutar mötet.

Vid pennan

Jerker Jacobsson

