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Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte  2022-10-25 

 

Närvarande:  Charlotta Johnsson Rektor, Utvecklingsenheten 

Jerker Jacobsson Utvecklingsenheten 

Julia Luttrup  Utvecklingsenheten  

Sara Rondahl  Biblioteket 

Mara Bergendal Arvidsson Socialhögskolan 

Carina Argelius  Pedagogiskt stöd 

Petra Larsson  Modevetenskap 

Britta Persson   Inst. service manag.och tjänstevet. 

Carola Fors  Lokalbokningen 

Cecilia Nygren Inst. för strategisk kommunikation 

Saga Lilja  kommunikatör, Agora 

Heba Elali  Vaktmästeriet 

 Dick Lindroos  Vaktmästeriet 

 Pia Tham  Provsamordnare 

  

Punkt 1. Mötet öppnas 

 Charlotta hälsar alla välkomna och mötet öppnas.  

 

Punkt 2.  Föregående mötesanteckningar 

Jerker Jacobsson återkopplar till angående problem angående 

larmnumret och rökningen vid sittplatserna på gården. 

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

 

Punkt 3.  Rektor informerar 

 Charlotta Johnsson föredrar ärendet.  

• Modevetenskap hade ett trevligt 10-årsjubileum i fredags.  

• Framtidsdagarna pågår. I år är det inget arrangemang på 

Campus, några av våra forskare är med på plats i Lund. Alla 

samtal livesänds.  

• Vi har haft lunch med kårer och studentföreningarna.  

• Prefektfrukost planeras.  

• Vi har haft styrelsemöte. Där avtackades Peter Danielsson, som 

har varit en del av styrelsen i 16 år.  
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• Det har varit en del artiklar i HD angående en Handelshögskola. 

Charlotta berättar om bakgrunden till artiklarna och om den 

pågående utredningen, HoL-satsningen.  

• Ny plattform för Campus hemsida.  

• Nästa Campus-kaffe är den 17 november och då kommer 

Marianna Garin och berättar om konsten som finns på Campus. 

   

Punkt 4.  Lokalinformation 

 Jerker Jacobsson föredrar ärendet.  

• Nuvarande hyresavtal med Wihlborgs löper ut 31 december 

2023. Wihlborgs vill investera i lokalerna och har skickat ett 

avtalsförslag med tänkbara åtgärder. Detta har vidarebefordrats 

till prefekterna.  

• Utredning pågår om ny Campusbyggnad. Som en del av 

utredningen hålls en workshop den 7 november gällande 

framtida lokalbehov kopplat till utbildning, forskning, 

samverkan och arbetsplatser.  

• AWARN kommer att vara nytt vaktbolag från den 22 november.  

Universitetets larmtelefon +46 46 222 07 00 gäller även 

fortsättningsvis.  

• Onsdag 2 november kommer det att ske service på elställverket 

från 20:00. Strömmen kommer att brytas tidsvis. Vi vet ej hur 

länge det varar.  

• LU konferens har varit på besök och tittat på en del av våra 

lokaler. De kommer att vara med att bl. a. arrangera IPBA i 

oktober 2023.  

• Lucia kommer till Campus den 13 december 10:00. Mer info 

kommer.  

• Jullunch är bokad på Scandic Oceanhamnen den 15 december 

12:00-14:00. 

 

Punkt 5. Studentinformation 

 Saga Lilja, kommunikatör Agora.  

• Agora har firat 10-år som kår på Sciroco. 

• Man har fått in önskemål om mer integration mellan 

internationella och nationella studenter.  

• 9 november företagsevent med Campus Vänner 

• 10 november är det Pub-crawl. 

• 11 november Internationella dagen om utbytesstudier.  

• 30 november-1 december Campus mot trakasserier. Ett 

samarrangemang med Ingenjörssektionen.  
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• Det har varit en trivselaktivitet på Helsinborgen med studenter, 

Helsingborg Stad och polisen. Ett bra arrangemang där 

studenter kunde lämna in önskemål för att öka tryggheten och 

bättre studiemiljö.  

  

Punkt 6.  Verksamheterna informerar 

 Petra Larsson, Modevetenskap.  

• Arbetsmarknadsdag i Lund, med flera kortare föreläsningar av 

bland annat Helsingborgs muséer, Lunds bibliotek. En 

uppskattad dag.  

• 10-årsjubileum i fredags, med panelsamtal, utställning fika och 

afterwork.  

• Planering av Inspirationsdagarna i Lund som är den 8-9 

november. 5800 gymnasielever är anmälda.  

 

Carina Argelius, Student och utbildning. 

• Studieverkstaden har kommit i gång bra i sitt arbete på Campus.  

• Studievägledningen har haft många digitala möten med 

ansökning inför våren.  

• Enligt diskrimineringslagen måste LU erbjuda pedagogiskt stöd 

till studenter med funktionsnedsättning. Personalen vid 

pedagogiskt stöd har upplevt att de i vissa fall har svårt att få 

lärare att förstå vad deras beslut innebär och man har saknat en 

handläggningsordning, En sådan håller nu på at arbetas fram. 

Vilket kommer att underlätta deras arbete. 

• Carina och Henrik Mejborn kommer att vara med på Campus 

mot trakasserier med en föreläsning om deras arbete och vilka 

skyldigheter LU har. Önskemål om att hålla en liknande 

föreläsning för prefekter.  

• Ny enhet för undervisningsstöd finns nu vid LU. Cecilia 

Nygren, ISK sitter med i arbetsgruppen.  

 

Sara Rondahl, Biblioteket. 

• Lina Köpsén påminner att hon behöver kurslitteraturlistor senast 

den 25 november.  

• Biblioteket kommer att ha stängt mellan jul och nyår. Mellan 

nyår och trettonhelgen kommer man att ha öppet mellan 10:00-

13:00, helgfria dagar. 

• Catarina Carlsson kommer att vara tf chef fram till årsskiftet, 

Ny tf chef ska utses, fram till dess att ny chef är rekryterad.  

• Nya LAS-reglerna innebär att bibliotekets studentmedarbetare 

kommer att anställas som amanuenser.  
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Cecilia Nygren, Institutionen för strategisk kommunikation.  

• Personalen har varit på mycket konferenser under terminen.  

• Man har haft möte med Advisoryboard och fått bra input inför 

framtida utbildningsutveckling,  

• Alumnundersökning visar på att många söker sig till privata 

sektorn efter utbildning och många har ledande position efter ett 

år.  

• Ett 10-tal forskare gjorde en forskningsresa till Leipzig i 

oktober.  

• Enheten för utbildningsstöd. Enheten är underställd 

förvaltningschefen och leds av Bo Anders Jönsson. Enheten 

kommer att arbeta med digitala lärmiljöer, exempelvis Canvas, 

Inspera med flera. Alla fakulteter ska vara representerade. 

Cecilia är representant för S-fak från den 1 oktober till och med 

den siste juni.  

 

Pia Tham, Provsamordning 

• Är nu inne på sin 4.e termin som provsamordnare.  

• Problem med att bord saknas i vissa salar. 

• Utmaning med att få in bra rutiner och stöd till studenter med 

pedagogiskt stöd.  

 

Britta Persson, Inst. för Service management och tjänstevetenskap.  

• Rekrytering av tre nya doktorander pågår.  

• Man har haft en disputation, och tre till är planerade.  

• Det är lågt söktryck till masterutbildningarna med inriktning 

Retail och Culture and Creativity management. Man tittar på om 

namnen kan göras attraktivare.  

• Institutionen kommer att byta namn till Institutionen för 

tjänstevetenskap. Nytt namn börjar gälla januari 2023. 

 

Maria Bergendahl Arvidsson, Socialhögskolan.  

• Fortsatt process om utvecklingen av utbildningen på Campus. 

Man vill tillvarata på de möjligheterna som finns i Helsingborg.  

• Arbetar för att fler personer ska ha sin huvudarbetsplats på 

Campus.  

 

 

Julia Luttrup, kommunikationsansvarig.  

• Genomgång av struktur och innehåll på vår hemsida inför 

flytten till plattformen Drupal.  
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• I steg två kommer även vår medarbetarwebb att uppdateras.  

• Planering av Öppet Hus pågår. Vill gärna ta med de positiva 

delarna av de tidigare digitala eventen.  

• Haft möte med Helsingborgs dagblad angående att återuppta 

Helsingborg Live. Planer finns att ha ett event under hösten.  

• Magasinet Hbg student ska revideras inför nästa utskick. Varit 

med på en workshop inför det arbetet.  

 

Dick Lindroos, vaktmästeriet.    

• Borden i undervisningssalarna är ett problem och tyvärr finns 

ingen enkel lösning. Vi inväntar att leverantören ska påbörja 

ersättning av nya stativ.  

• Innehållet i alla första förbands lådor ska ersättas med nytt 

material.  

• Önskemål om att framtida felanmälningar ska ske via webben. 

Länk finns på medarbetarsidan på ch.lu.se. 

     

 Carola Fors, lokalbokningen. 

• Deadline för läsperiod 1-2 den 28 oktober. 

• Deadline för läsperiod 3-4 är den 11 november. 

• Schemaläggningen klar senast den 9 december. 

• Publicering av scheman senast 16 december.  

• Ny prislista finns för gem lokaler 2023.  

• Konferens Cfa Arbetshistorikerna 27-28 oktober, 50-60 

deltagare. Utställning på U1. 

 

Punkt 7.  Övriga frågor 

En HMS-kommitté har bildats på Campus. Syftet är att ytterligare 

stärka och tydliggöra arbetsmiljösamverkan inom 

huvudskyddsområde Campus Helsingborg. HMS-kommittén 

placeras inom ramen för husstyrelsens uppdrag. Lokala 

skyddsombud kommer att delta på husstyrelsens möten.  

Vilken roll kommer den nya enheten för utbildningsstöd att ha, 

kopplat till vår mediastudio? Kan enheten vara en pedagogisk resurs 

i det sammanhanget? Cissi tar med sig frågan.  

 

Punkt 8. Möten 2023 

 Onsdag 8/2 kl 09.15-11.00 

 Tisdag 18/4 kl 13.15-15.00 

 Onsdag 7/6 kl 13.15-15.00  
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Punkt 9.  Nästa möte 

Höstterminens sista möte är onsdag 7 december 9:15-11:00 i 

sammanträdesrum Kronborg.  

 

Punkt 10.   Mötet avslutas.  

 Charlotta tackar för dagens möte och avslutar mötet.  

 

 

 

 

Vid pennan  

 

 

 

Carola Fors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


