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Datum 2022-06-15

Utvecklingsenheten

Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2022-06-01
Närvarande: Charlotta Johnsson
Magnus Adenskog
Jerker Jacobsson
Anna Pettersson
Mara Bergendal Arvidsson
Carina Argelius
Petra Larsson
Britta Persson
Thomas Achen
Carola Fors
Cecilia Nygren
Frida Blomberg
Malin Kisro
Astrid Johnson
Kevin Nilsson
Heba Elali
Dick Lindroos
Sanna Trygg
Pia Tham
Punkt 1.

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

Mötet öppnas
Charlotta hälsar alla välkomna och mötet öppnas. Sanna Trygg och
Kevin Nilsson behöver lämna mötet vid 10 och därför lämnar de sin
information direkt efter punkt 3.

Punkt 2.

Föregående mötesanteckningar
Inga frågor på föregående mötets minnesanteckningar.
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

Punkt 3.

Rektor informerar
Charlotta Johnsson föredrar ärendet.
•

Ansökningsstatistik för höstterminen 2022 visar på en nedgång
med 12%. Nationellt har det minskat med 10%.

•

HBG student, studentmagasinet som görs i samarbete med
Helsingborgs stad och våra studenter, är nu klart och kommer
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att skickas ut till alla nyantagna studenter i mitten av juli.
Engelsk version kommer att finnas i Pdf-format.

Punkt 4.

•

Uppdatering pågår av Campus strategiska plan. LU:s fem mål är
utgångspunkten.

•

Magnus Adenskog kommer att vara föräldraledig under hösten.
Ida Rasmark kommer att vikariera på 50%. En del projekt
kommer läggas ut till andra enheter inom LU.

•

Sanna Trygg, kommer att påbörja en tjänst på sektion
kommunikation 1 september. Rekrytering av hennes efterträdare
pågår.

•

Our Future City startar nästa vecka. Det blir en vecka med
mycket aktiviteter, både på utescenen och inne på Campus,
bland annat kommer rektors ledningsråd att ha sitt möte här.

Lokalinformation
Jerker Jacobsson föredrar ärendet.
•

En vattenläcka har uppstått på våning C6 till följd av
renoveringen av balkong på C7. I övrigt fortskrider arbetet.

•

Upphandling av tekniker pågår. Kan användas vid både mindre
och större evenemang i Mediastudion. Workshop kring
pedagogik vid inspelning av föreläsningar planeras till hösten.

•

Det kommer att bli kortare strömavbrott i olika delar av huset
under v 27, då arbete med elen sker.

•

Målning av C5, C6 samt trapphusen i C-blocket startar 13 juni
och beräknas vara klart i mitten av augusti.

•

Under sommaren kommer belysningen i U2, U3 och hörsalar
ses över.

•

Ny skylt på huvudentrén för att tydliggöra att de kommit till
Campus Helsingborg är under överseende.

•

En toalett i den södra delen av C1, blir personaltoalett.

•

Benstativen, som reklamerats till Senab, kommer att bytas ut
under sommaren.

•

Handtagen på de renoverade 91:an stolarna är reklamerade och
kommer att åtgärdas.

•

Lärarbord med stol kommer att köpas in till lärosalarna.

•

I slutet av året kommer Wihlborgs att inneha certifieringen
Miljöbyggnad i iDrift.

•

Hissarna i E-huset kommer att renoveras med start v25.

•

Vi har inte fått någon bekräftelse på när eller var sommarens
golvvård kommer att ske.

•

Rökning och att ha el-cyklar i våra lokaler är ej tillåtet.
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•

Helsingborgen har stängt för terminen. Öppnar åter 5 september.
Ny studentadministratör är Emilia Sjöberg.

•

Receptionen har helt stängt under veckorna 28–32. Vecka 27
och 33 stänger man 14:00. Personal informerade via
mejlutskick. Huvudentrén programmeras efter receptionens
öppettider. Personal kommer alltid in med LU-kort och kod.
Studenter kommer in 7:30-22:00.

•

Vaktmästeriet är bemannat hela sommaren.

Övrig information.

Punkt 5.

•

Utrymningsövning genomfördes den 4 maj. Majoriteten av
personal och studenter lämnade lugnt och säkert till
återsamlingsplatsen, och återvände först efter klarsignalen.

•

Brandutbildning med släckövning genomförd.

•

HLR-utbildning med hjärtstartare genomförd.

•

PDV (pågående dödligt våld) utbildning planeras till hösten.

Studentinformation
Kevin Nilsson, Ingenjörssektionen informerar.

Punkt 6.

•

Tentamensperiod pågår.

•

Terminens siste styrelsemöte har hållits

•

Lördag 4 juni, examensmiddag på Dunkers.

•

Har fått mycket positiv feedback gällande MässING.

•

Planering för terminsstart och nollning.

Verksamheterna informerar
Sanna Trygg, kommunikatör
•

Allt går enligt planerna med Our Future City.

•

Trevligt blogg-inlägg av Erik Rehnström om Campus och vår
forskarfestival.

Heba Elali, Dick Lindroos, vaktmästare
•

Ska bli spännande med ”Our Future City”, det är mycket som
händer i huset.

•

Ber alla att försöka ha lite framförhållning när det gäller
vaktmästeritjänsterna, till exempel vid flytt av möbler.

Thomas Achen, utbildningschef, LTH.
•

C6 kommer att renoveras under sommaren. Möblerna i
sammanträdesrum Kärnan har skänkts i den mån det varit
möjligt.
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•

Arbeta med inriktningsdokument för LTH:s verksamhet på
Campus.

Anna Pettersson, bibliotekarie
•

Karin Jönsson har fått ny tjänst som biträdande
överbibliotekarie. Ersättare är inte utsedd än.

Maria Bergendal Arvidsson, Socialhögskolan.
•

Målning av kontor under sommaren.

•

Ledningsgruppen kommer till Campus för möte om
Socialhögskolans inriktning/profilering.

Pia Tham, Provsamordnare
•

16 juni kommer provvärdar att delta i en HLR-utbildning.

Magnus Adenskog, samverkanskoordinator
•

I princip alla verksamheter är involverade i ”Our Future City”.
Det kommer att bli ett välorganiserat evenemang, och passar på
att rikta ett stort tack till alla som bidragit.

Malin Kisro, kurator
•

Öppet under sommaren, dock med begränsade aktiviteter.

•

En arbetsmiljösamordnare med fokus på studenterna kommer fr.
o. m. augusti att vara placerad på Student & Utbildning.

•

Kommer att delta på Campus introduktion för internationella
studenter.

Carina Argelius, pedagogiskt stöd.
•

Är positiv att det kommer en arbetsmiljösamordnare för
studenterna.

•

Projektet RUSTA kommer att vara 22 augusti. Studenter med
funktionsvariation bjuds in för att besöka Campus innan
uppropet. Nina Smiseth från biblioteket deltar också.

Frida Blomgren, språkpedagog
•

Kommer från Linnéuniversitet och började vid LU i mars 2022.

•

Studieverkstadens kontaktperson för verksamheterna på
Campus och planerar att vara på Campus på onsdagar.

•

Just nu är det mycket arbete med webben och inspelningar av
filmer.
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•

Kommer också att närvara introduktionen för de internationella
studenterna.

Britta Persson, masterkoordinator, Inst. för service management.
•

31 maj, Sneak Peak för studenter som sökt till
kandidatprogrammet.

•

Examensceremonier för kandidater (Helsingborg) och master
(Lund) planeras.

•

Alumni-event kommer att hållas den 8 juni.

•

21 juni hålls Meet and greet via Zoom. Nya mastersstudenter får
möjlighet att prata med SI-mentorerna.

•

Rekrytering av nya studentmedarbetare pågår.

•

De tre professurerna är nu tillsatta, Johan Alvehus, Christian
Fuentes och Erika Andersson Cederholm.

Petra Larsson, studievägledare, Modevetenskap.
•

Examensceremoni för modevetarna sker på Kulturen i Lund.

•

Man kommer att ha anonyma tentor från och med höstterminen
2022.

•

Modevetare kommer att ha utställningar under H22. Man
kommer även att ha ett panelsamtal under ”Our Future City”,
där en av studenterna är moderator.

•

Man har problem med att bord flyttas ut från E412, deras egen
sal.

•

Ställer frågan om det kommer att bli något välkomstevent på
Arenan av Helsingborg stad. Carola har kollat detta och det blir
inget i år. Helsingborg stad kommer att påbörja planeringen
tidigare inför nästa år.

•

Institutionen för kulturvetenskaper har fått ny prefekt, Gabriella
Nilsson.

Cecilia Nygren, studievägledare, Inst. för strategisk kommunikation.
•

Lena Rolén har nu slutat på sin tjänst. Rekrytering pågår.

•

Erika Fransson slutar den 8 juni.

•

En tjänst på 50% som institutionsadministratör finns att söka.

Astrid Johnsson, studievägledare, Student & utbildning.
•

2 poddar är klara. Dels ”Två vägar till examen”, dels ”Vad ger
utbildningen mer än kunskap?” Varje podd är ca 15 min.

•

Arbetsbelastningen är lättare den här perioden av läsåret, vilket
innebär kompetensutveckling.
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•

Studievägledare-nätverket har haft sommaravslutning i Alnarp.
Mycket trevligt.

Carola Fors, lokalbokare.

Punkt 7.

•

Deltagit i konferens med TimeEdit. Anmält Campus att vara
pilot för en av nyheterna i TimmeEdit.

•

99% av höstens bokningar är klara. Information till alla
kursansvariga skickas ut på fredag 3 juni.

Övriga frågor
Under mötet diskuterades även trygghet på arbetet. Carina Argelius
berättade att personalen på Student och utbildning, numera har
larmknappar och uppmanas att inte arbeta ensamma. Larmet går till
vaktmästeripersonalen och Securitas.
Man diskuterade även att det är svårt med att få larm högre upp i
huset och en särskild accesspunkt för larm behövs. Thomas Achen
informerar att LTH tittar på lösningar. Om fler verksamheter är
intresserade i C-blocket kan Thomas kontaktas för eventuell
samordning.

Punkt 8:

Datum för höstens möte
Torsdag 8 september 13:15-15:00.
Tisdag 25 oktober 9:15-11:00
Onsdag 7 december 9:15-11:00
Kalenderinbjudningar kommer inom kort.

Punkt 9

Mötet avslutas
Charlotta tackar för dagens möte och önskar alla en trevlig sommar.

Vid pennan

Carola Fors

