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Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2022-12-07 

 

Närvarande:  Charlotta Johnsson Rektor, Utvecklingsenheten 

Ida Rasmark  Samverkanskoordinator Utveckl. 

Jerker Jacobsson Adm chef, Utvecklingsenheten 

Julia Luttrup  Kommunikatör, Utvecklingsenheten  

Mara Bergendal Arvidsson bitr. prefekt, Socialhögskolan 

Petra Larsson  studievägledare, Modevetenskap 

Britta Persson   Masterkoordinator Inst. service manag. 

Thomas Achen Utbildningschef, LTH 

Carola Fors  Lokalbokningen, Utvecklingseneheten 

Cecilia Nygren Studievägledare Inst. för strat. kom. 

Frida Blomberg  Studieverkstaden, Student och utbild. 

Saga Lilja  kommunikatör Agora 

Heba Elali  Vaktmästeriet, LU Service 

 Dick Lindroos  Vaktmästeriet, LU Service 

 Pia Tham  Provsamordnare, LU Service  

  

Punkt 1. Mötet öppnas 

 Charlotta hälsar alla välkomna och mötet öppnas.  

 

Punkt 2.  Föregående mötesanteckningar 

 Inga frågor på föregående mötets minnesanteckningar. 

 Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

 

Punkt 3.  Rektor informerar 

 Charlotta Johnsson föredrar ärendet.  

• Campus mot trakasserier hölls 30 nov-1 dec. De hade satt 

samman ett väldigt bra program.  

• Helsingborg Live, 6 december, ställdes in på grund av sjukdom. 

• 12 december är det avstämningsmöte mellan Helsingborg stad 

och LU gällande det strategiska partnerskapsavtalet.  

• Nästa möte med Campus styrelse är den 13 december, då 

kommer bland annat den nya strategiska planen upp på agendan.  

• 13 december firar vi Lucia på Campus. 
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• 15 december är det jullunch för Campus personal. 57 anmälda. 

 

Punkt 4.  Lokalinformation 

 Jerker Jacobsson föredrar ärendet.  

• På kommande styrelsemöte kommer även utredningen om ny 

Campusbyggnad att tas upp. Arbetsgruppen har tittat på vilka 

framtida behov finns? Kan vi förbättra nuvarande lokaler eller 

ska man bygga nytt?  

• Ser gärna att verksamheterna återkopplar till vilka behov som 

finns under 2023 när det gäller live-sändningar och inspelningar 

i Mediastudion. En utökad organisation kan behövas för att 

bemöta kommande behov.  

• AVARN Security nytt vaktbolag för Campus Helsingborg. De 

har samma uppdrag som Securitas och samma larmnummer som 

tidigare gäller.  

• Marknadsföreningen vill uppmärksamma studenter på deras 

Näringslivsgala. Vi behöver sätta upp kriterier och skapa en 

process för nomineringar.  

• Det kommer en utbildning till våren i säkerhetskultur. Hur man 

ska och inte ska agera vid möten av hotfulla personer.  

• Första hjälpen tavlorna är uppdaterade och påfyllda.  

• Det är Wihlborgs som bjuder på lussebulle den 13 december 

9:30 och 10:00 kommer Wiselgrensskolan och sjunger.  

 

Punkt 5. Studentinformation 

 Saga Lilja. Kommunikatör Agora, informerar. 

• Måndag 12 december terminens sjätte och sista styrelsemöte.  

• Campus mot trakasserier eventet var uppskattat av de 

besökande. Man bytte utställningsplats från C7 till U2 den 1 

december för att få ett bättre flöde. Utvärderingsmöte har hållits. 

Arbetsgruppen har upplevt en ojämn fördelning av arbetet. 

Institutionerna har erbjudit hjälp till evenemanget men inte 

blivit involverade. Något att ta med till kommande år.  

• En del aktiviteter med koppling till julen, hålls nu i december 

med adventskalender, julfilm, julfest och sittning.  

• Projektgrupper som arbetar med vårens aktiviteter, vårbal, 

novisch och Agoradagen. 

 

Punkt 6.  Verksamheterna informerar 

 Dick Lindroos, Heba Elali, Vaktmästeriet.  

• En upphittad dator hade lämnats i postrummet, vilket 

aktualiserade frågan om vem som har ansvaret för hittegods. 
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Lämnas oftast in till receptionen och de känner ett personligt 

ansvar. Universitet bör ta ett kollektivt ansvar.  

 

Ida Rasmark, Utvecklingsenheten, Vattenhallen. 

• Väntar på besked om tilldelning av Kompetensfonden. Bör 

komma i nästa vecka. 

• 7 februari kommer LU att bjuda in till Näringslivsmiddag i 

Helsingborg.  

• Vattenhallen har nu tittat på egna lokaler vid sidan om 

Mindpark. Den skulle ge möjlighet till ett samarbete med 

Helsingborgs stad, Molekyllabbet och Havoteket.  

 

Petra Larsson, Modevetenskap.  

• Fler studenter än vanligt har ansökt om utlandsstudier.  

• Tredjeårsstudenterna ska ut på praktik under januari-februari.  

• Arbetar tillsammans med Astrid Johnsson på att bjuda in SYV-

nätverket inom familjen Helsingborg, till en inspirationsdag på 

Campus till våren. Fokus ska ligga på ämnet inte på program. 

 

Cecilia Nygren, Institutionen för strategisk kommunikation 

• Erik Renström besöker institutionen idag och ISK ska 

presentera sin verksamhet för honom.  

• Man har avsatt pengar för programutveckling av kandidat- och 

mastesrprogrammen.  

• Har varit på SI-kurs i Manchester. SI finns på 

masterprogrammet och man vill även införa det på 

kandidatprogrammen.  

 

Frida Blomberg, Student och utbildning  

• Mycket handledning just nu.  

• Håller öppna aktiviteter, bland annat skrivverkstad.  

• Planering av vårens aktiviteter. Tar gärna emot idéer om 

aktiviteter och när på terminen de kan hållas.  

• Kommer att ha öppna föreläsningar och studieteknik, 

akademiskt läsande och skrivande.  

• Har under hösten testat drop-in tider, har inte fungerat som det 

var tänkt och man kommer inte att fortsätta med det.  

• Skrivträffar på Campus under våren. Undrar hur är det bästa 

sättet att nå studenterna. Verksamheterna föreslår att gå via 

studiestödsgruppen på Campus.  
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Maria Bergendal Arvidsson, Socialhögskolan 

• Vid dagens institutionsstyrelsemöte beslutas verksamhetsplanen 

för 2023. 

• En ny lektor ska vara stationerad i Helsingborg.  

• Ska se över den fysiska arbetsmiljön på kontoren i Helsingborg 

och kommer att kontakta en ergonom. Om någon är intresserad 

av samordning, kontakta Maria.  

• SI-övningarna har varit svåra att upprätthålla under pandemin. 

Man kommer att göra ett omtag och målet är att det ska 

återinföras på termin 1-3.  

 

Tomas Achen, LTH  

• LTH har också märkt av svårigheterna med SI-verksamheten 

under pandemin. Personal som är SI-ansvarig ska komma på 

plats. Deltagandet på SI-övningarna är högre i Lund än i 

Helsingborg.  

• Rapport gällande översyn av program och förslag på strategi är 

överlämnad till LTH:s ledning.  

 

Carola Fors, Utvecklingsenheten  

• Schemaläggningen för vårterminen är klar.  

• Efter fråga till verksamheterna bestämdes det att studenternas 

schemaingång ska öppnas den 15 december.  

 

Julia Luttrup, Utvecklingsenheten  

• Berättar om Helsingborg Live. Gårdagens event, som ställdes in 

på grund av sjukdom kommer att ges i februari. Nytt med 

Helsingborg Live är att det kommer att följas upp med en podd 

från live-eventet.  

• Öppet Hus på Campus kommer att vara tisdag 21 mars. Har haft 

inledande möten med studenter och studievägledare. Det 

kommer att bli ett fysiskt öppet hus med digitala inslag i form 

av intervjuer med studenter.  

 

Pia Tham, LU Service 

• Den samordnade tentamensservicen i Lund ska under våren 

börja i liten skala.  

• Provvärdarna har bjudits in till lunch och workshop den 14 

december. Sker i samarbete med LTH.  

• Processen för pedagogiskt stöd är lite problematisk.  

Representanterna för S-fak passar på att tacka Pia för hennes arbete. 

Det är väldigt uppskattat och fungerar bra.  
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Britta Persson, Inst. för Service management och tjänstevetenskap.  

• Intervjuer för de tre doktorandtjänsterna pågår.  

• Nytt lektorat inom turism ska utlysas.  

• Masteransökan är nu öppen.  

• Anna Spitzak disputerade 9 december. 

• Nathalie Regestad är studerandeskyddsombud. 

• Omröstningen är klar beträffande institutionens kortnamn. ISM 

kommer att ersättas med SES som står för Service studier. 

• Man har SI-träffar på masterutbildningen. Vill få in på 

kandidatutbildningen. En utbildning för SI-ledare bör 

samordnas på Campus. Skicka namn på ansvariga för SI-

verksamheten till Britta, så tar hon den bollen. 

  

Punkt 6.  Övriga frågor 

 Inga övriga frågor.  

 

 

Nästa möte är onsdag 8 februari 2023, 9:15 – 11:00  

 

Charlotta tackar för dagens möte och hoppas på att vi ses vid Luciafirande och/eller 

jullunch.  

 

 

 

Vid pennan  

 

 

 

Carola Fors 

 

 

 

 

 

 

 

 


