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Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2022-09-08 

 

Närvarande:  Charlotta Johnsson Rektor, Utvecklingsenheten 

Ida Rasmark  Utvecklingsenheten 

Jerker Jacobsson Utvecklingsenheten 

Anna Pettersson Biblioteket 

Maria Bergendal Arvidsson Socialhögskolan 

Petra Larsson  Modevetenskap 

Britta Persson   Inst. service manag.och tjänstevet. 

Thomas Achen LTH 

Carola Fors  Lokalbokningen 

Cecilia Nygren Inst. för strategisk kommunikation 

Frida Blomberg   Studieverkstaden 

Benjamin Nilsson Lundqvist Vice ordf. Ing-sektionen 

Saga Lilja   kommunikatör, Agora 

 Dick Lindroos  Vaktmästeriet 

 Julia Luttrup  Utvecklingsenheten 

   

Punkt 1. Mötet öppnas 

Charlotta hälsar alla välkomna till C7 och sammanträdesrum 

Kronborg. Mötet börjar med en kort presentationsrunda.  

 

Punkt 2.  Föregående mötesanteckningar 

 Inga frågor på föregående mötets minnesanteckningar. 

 Minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 

 

Punkt 3.  Rektor informerar 

 Charlotta Johnsson föredrar ärendet.  

• All personal bjuds in till invigningen den 20 september 15:00. 

Vice rektor Lena Eskilsson kommer och säger några ord. Sedan 

blir det Campus-kaffe och tårta. Campus-kaffe är något som vi 

kommer att återkomma med två gånger per termin. Vi kommer 

också att namnge föreläsningssalen, C703. 

• Registrering av nya studenter. Charlotta gick igenom sifforna 

för nyregistrerade programstudenter vid Campus Helsingborg.  

Cecilia Nygren kommenterar, man medvetet har sänkt antal 

studenter, då man har överproducerat tidigare år.  

Datum 2022-09-16 
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Thomas Achen konstaterar att det är en mindre förändring inom 

inriktningarna.  

 

Punkt 4.  Lokalinformation 

 Jerker Jacobsson föredrar ärendet.  

• Jerker berättade lite om processen som har varit med våning C7 

och samarbetet med Karin Lantz och Carolina Rijpma från LU 

Byggnad. Alla är nöjda med slutresultatet.  

• Studiebesök av Madeleine Stjärne, LU Byggnad. Hon jobbar 

med LU:s campusutvecklingsprojekt och har tittat på 

Mediastudion, ALC-salar och våning C7. De blev väldigt 

inspirerade av miljöerna som vi har skapat.  

• Inbjudan till en pedagogisk workshop, den 5 oktober, har gått ut 

till personal på Campus. Den kommer att ges på svenska och 

riktar sig till undervisande personal. Platser finns kvar, anmälan 

sker till Jerker Jacobsson. Fråga ställdes om det kommer fler 

tillfällen, då en del personal har undervisning. 

Kompetensutveckling av personal ligger på respektive fakultet, 

Utvecklingsenhetens ansvar är att visa på de möjligheter som 

finns i vår Mediastudio.  

• 20 oktober, 9:00 -12:00, ges en kurs, ”Pågående dödligt våld, 

om hur du ska agera i en nödsituation”. Platser finns kvar. 

Anmälan till Jerker Jacobsson.  

• Campus-kaffe den 17 november, 15:00. Konstvandring med 

Marianna Garin (tidigare Statens konstråd) besöker oss och 

berättar om en del av de konstverken som hon valde ut till oss.  

• Borden i våra lärosalar har reklamerats och leverantören ska nu 

åtgärda de problem som blivit utpekade. Renoveringen påbörjas 

nu under hösten, med ca 50 bord åt gången. Totalt rör det sig 

om ca 500 bord.  

• 5 september öppnade Helsingborgen. Det är nu öppet måndag – 

fredag, 9:00-16:00.  

 

Thomas Achen ställde frågan om Securitas ansvar på Campus, 

då personal hade ringt numret som står på LU-kortet, och fått till 

svar att det inte var deras område. Även andra avdelningar hade 

upplevt samma sak. Securitas ansvarar även för Campus 

Helsingborg och Jerker kontaktar säkerhetsavdelningen i 

ärendet och uppmanar samtidigt alla att direkt meddela 

säkerhetsavdelningen vid LU om detta skulle hända igen.  
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Punkt 5. Studentinformation 

 Benjamin Nilsson Lundquist, Ingenjörssektionen 

• Många glada studenter i samband med nollningen, dock två 

incidenter har skett. Båda är polisanmälda.  

• Planering av Jubileumsbal pågår.  

• Ställer frågan om det finns möjlighet för kårerna att boka 

sammanträdesrum till styrelsemöten och möten med företag. Får 

besked om att Campusgemensamma sammanträdesrum inte är 

bokningsbara för studenter. LTH har ett eget sammanträdesrum 

på C6 och frågan kan ställas till dem. Undervisningssalar och 

grupprum är bokningsbara för studenterna.  

 

Saga Lilja, Agora 

• Nya styrelsen har nu haft sitt första möte.  

• Frukostmöten är i gång. 

• Nollningen har gått bra – varit mycket uppskattad.  

• Man har haft tacokväll.  

• Mycket planering av olika event, Internationella veckan är 

närmast sker nu i oktober. Sedan Campus mot trakasserier och 

Agoradagen.  

 

 

Punkt 6.  Verksamheterna informerar 

 Dick Lindroos, LU Service 

• Tavlorna är på väg upp. Blivit fördröjt eftersom Heba är sjuk.  

• Tömning av el-centralerna kommer att ske. Inget får förvaras 

där på grund av brandrisken. Saltolåsen kommer att kodas om så 

att det inte blir tillgängligt för all personal.  

• Mycket LU-kort fortfarande. För studenter är det öppet 10:00-

11:00, måndag till torsdag. 

 

Ida Rasmark, Utvecklingsenheten 

• Under sitt vikariat kommer hon att ha en del av Magnus 

Adenskogs uppgifter. Om ni har några frågor av 

samverkanskaraktär. Kontakta Ida, så hjälper hon till att lotsa 

vidare om det inte ingår i hennes uppdrag.  

• Arbetar just nu med utlysningen av Kompetensfonden. Utskick 

till all personal kommer.  

 

 

 



4 (6) 

 

Thomas Achen, LTH  

• Möte med Wihlborgs imorgon (9 sep) för att fortsätta med 

planeringen av renoveringen av C6.  

• I övrigt rullar det på. 

 

 

Cecilia Nygren, Institutionen för strategisk kommunikation.  

• Två nya medarbetare, dels Frida Hessel, masterkoordinator, dels 

Hanna Ekroth administratör.  

• Arbete med att ta fram en handlingsplan pågår.  

• Höstens kick-off hade temat Bench marketing  

• Startat en alumnundersökning.  

 

Anna Pettersson, biblioteket. 

• Biblioteket är fortfarande chefslösa. Man har gjort en omstart på 

rekryteringen, då ingen passande fanns i den första utlysningen. 

Tillfällig chef, på 30%, är Catarina Carlsson, juridiska 

biblioteket.  

• S-fak har anställt 2 nya språkpedagoger som är organisatorisk 

placerade under biblioteket. De ska arbeta integrerat med 

utbildningarna och kommer att bli ett komplement till Frida 

Blomberg.  

• Biblioteket är nu öppet 9:00-17:00, måndag – fredag.  

 

Julia Luttrup, Utvecklingsenheten. 

• Gått igenom Campus kommunikationsplan 

• Arbetat med webben. Kalendariet fungerar åter.  

• Helsingborg Live kommer att starta upp igen efter pandemin.  

• Campus nyhetsbrev. Skickas ut i slutet av varje månad. Har ni 

något ni vill förmedla till all personal på Campus, hör av er.  

• Framtidsdagarna, 24 - 26 oktober, kommer enbart att hållas i 

Lund i år. Det blir live-sändningar från Skissernas museum. 

 

Petra Larsson, Modevetenskap.  

• 21 oktober firar man 10 år på avdelningen.  

• Trots högt söktryck till programmet – har man i år 33 nya 

registrerade studenter. 

• Institutionen har haft kick-off i Ystad med temat: 

kommunikation.  

• Ny prefekt på institutionen, Gabriella Nilsson.  
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• Frågar om sopkärlen på E4 kan märkas upp. Jerker och Dick 

kollar upp det.  

 

 

 

Britta Persson, institutionen för service management och 

tjänstevetenskap. 

• Tackar Agora för Orientation week. Det var ett bra program och 

uppskattat.  

• Mastersstudenterna har varit inbjuda till Rådhuset.  

• Annika Persson blir ny kommunikatör. Börjar sitt vikariat den 1 

oktober.  

• 2 lektorer ska rekryteras.  

• 3 doktorandtjänster är utlysta.  

• Önskemål om att det ska tydliggöras var rökning är tillåten på 

innergården.  

 

Maria Bergendahl Arvidsson, socialhögskolan 

• Kul med mer liv och rörelse och nymålat i personalrummen. 

• Ledningsgruppen hade möte på Campus i juni. Diskussion om 

hur man vill styra utvecklingen på Campus.  

 

Carola Fors, utvecklingsenheten.  

• Terminsstarten har känts stökig med mycket ombokningar. 

Beror nog mest på dåligt minne om hur det brukar vara utan 

pandemirestriktioner.  

• 3,5 dag har vi använt externa lokaler i samband med 

terminsstarten.   

• Utskick om schemaplanering för vårterminen 2023 kommer att 

skickas ut till verksamheterna under vecka 37.  

 

Frida Blomberg, student och utbildning 

• Har varit ute och presenterat sig både för master- och 

kandidatstudenter.  

• Frida kan bokas via webformulär på medarbetawebben eller 

mejl direkt till henne.  

• Öppna aktiviteter är planerade, både via Zoom och på campus. 

Nästa öppna föreläsning är den 14 september. Information finns 

på deras hemsida.  

• Har drop-in på tisdagar vid lunch. Sprid informationen – så att 

fler hittar dit.   
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Punkt 7.  Övriga frågor 

• Anna Petterson komplettera sin information om att biblioteket 

inte har möjlighet att köpa in svensk E-litteratur.  

 

Punkt 8.  Nästa möte 

Nästa möte är tisdag 25 oktober, 9:15-11:00. Plats Kronborg, C7 

 

Punkt 9.  Mötet avslutas 

Charlotta tackar för dagens möte och bjuder in till rundvisning av 

våning C7.  

 

 

 

Vid pennan  

 

 

 

Carola Fors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


