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Minnesanteckningar från Campusgruppsmöte 2021-02-09 
 

Närvarande:  Charlotta Johnsson rektor, Utvecklingsenheten 
Jerker Jacobsson Utvecklingsenheten 
Sanna Trygg  Utvecklingsenheten 
Karin Jönsson   Biblioteket 
Lars Harrysson Socialhögskolan 
Petra Larsson  Modevetenskap 
Lars Olsson  LDC 
Britta Persson   Inst. service manag.och tjänstevet. 
Carola Fors  Lokalbokningen 
 Lena Rolén  Inst. för strategisk kommunikation 
Malin Kisro  Studenthälsan 
Astrid Johnsson Studievägledare 
Simon Thall  Ordf. Ing-sektionen 
Marie Theander Kommunikationsansvarig, Agora 

 Dick Lindroos  Vaktmästeriet 

 

Punkt 1. Mötet öppnas 

 Charlotta hälsar alla välkomna till mötet och en kortare 
 presentationsrunda hölls.  

Punkt 2.  Föregående mötesanteckningar 2020-11-26 

 Inga uppföljande frågor från förra mötets anteckningar.  

Punkt 3-4.  Presentation, Charlotta Johnsson, ny rektor/Utvecklingsenheten 
 informerar. 

 Charlotta berättar om sin bakgrund och hennes tankar om Campus 
 utveckling inom ”Utbildning och forskning”, samt ”Samverkan och 
 innovation”. Just nu är många möten inbokade för att lära känna 
 verksamheterna. Campusgruppen ses som en bra plattform 
 för informationsutbyte. Lite mer långsiktigt vill hon öka synligheten 
 för Campus Hbg som en viktig samhällsdebattör och för att få fler 
 studenter till Campus Hbg. Både studenter och medarbetare 
 ska känna att  det är kul, kreativt och kamratligt att vara på Campus 
 Hbg.  

-  Campus nya styrelse och LUs ledningsgrupp presenterades, se 
 bifogad powerpoint.   

 

 

Datum 2021-02-12 

  

 

  

Minnesanteckningar  

http://www.ch.lu.se/
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Punkt 5.  Lokalinformation 

 Jerker Jacobsson, Utvecklingsenheten 

-  Projektgruppen för nya möbler till de gemensamma 
 undervisningssalarna har enats om vilken typ av nya möbler som 
 ska köpas in och vilka av nuvarande möbler som ska återbrukas. 
 Nya möbler planeras vara på  plats i juni.  

-  Frågan om vi kommer att återta C7 kommer upp på Campus 
 styrelsemöte 9 mars. Alla är positiva till ombyggnad, dock återstår 
 frågan om finansieringen. 

-  Planerna med en inspelningsstudio i sammanträdesrummet 
 Kärnan/C662 fortsätter. Studion kommer att ha en stationär 
 utrustning och sträva efter att det ska vara enkelt att använda 
 utrustningen och att ingen redigering ska behövas.   

-  En kamera för enklare inspelning kommer även att köpas in till 
 GreenPark.  

-  Målningsarbete av de gemensamma ytorna på C3, E1, E3 och E4 
 samt utanför toaletterna på C1 och C2, är i princip klart.  

-  En översyn av defekta armaturer/spotlights/eluttag görs så att de 
 repareras alternativt byts ut.  

-  Skyltar med salsnummer har beställts till korridorerna. Dessa 
 kommer att hängas i taket och peka in mot rätt sal. Det är ett första 
 steg i den förbättrade skyltningen av våra lokaler på Campus.  

-   Statens konstråd har nu hängt upp vår befintliga konst.  

-  Det är problem med en hiss på C1. Felet är svårt att identifiera då 
 det kommer och går. Anmäl alla problem till vaktmästeriet. 
   

 Marie Theander, Agora, lyfte frågan om de automatiska 
 dörröppnarna  i huvudentrén var åtgärdade. Dick Lindroos 
 informerar om att de nu ska fungera, dock måste knappen hållas in 
 8-10 sekunder innan de öppnas.  

 

-  Jerker visar statistik gällande antal studenter på Campus under 2020, 
 där en liten ökning har skett. Främst är det LTH som genom ökad 
 platstilldelning för tekniskt och naturvetenskapligt basår som ger 
 denna positiva ökning  

 

Punkt 6. Studentinformation 

 Simon Thall, ordförande Ingenjörssektionen 

-  Arbetsmarknadsdagen MässING hölls digitalt den 3 februari.  

-  Man har inga fysiska möten tills vidare.  

-  3 vakanta platser i styrelsen 
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Marie Theander,  kommunikationsansvarig, Agora 

- Agoras arbetsmarknadsdag planeras för att hållas digitalt i slutet av 
april. Svårt att tillsätta projektgruppmedlemmar.

- Agora har inga fysiska möten. Man arbetar med att ta fram en 
punktlista med saker att tänka på i samband med digitala event till 
sina projektgrupper.

- Vårmöte planeras – ny styrelse ska väljas

- Mer tid än vanligt läggs på utvärdering av utbildningen med tanke 
på de digitala delarna.

- Planering av Campus mot trakasserier pågår.

Punkt 7. Verksamheterna informerar 

Britta Persson, Institutionen för service management och tjänstevet. 

- Ny ledning. Mattias Wengelin är nu prefekt och Jan-Henrik Nilsson
är biträdande prefekt.

- Renovering av kök pågår. Kontor och korridorer målas.

- S-fak har ett digitalt aktivitetsschema för sina studenter med bl. a
Yoga, plugg-rum, studievägledar-chatt m.m. Uppskattat av
studenterna.

- Över 1000 sökande till de 90 platserna till mastersprogrammet .

- Victor Agbebo är anställd som studentmedarbetare 3 dagar/vecka.

Astrid Johnsson, studievägledningen 

- Alla samtal via Zoom, man får fler besök från hela landet.

- Ny grupp av besökare.  Många vill komplettera/göra klart sin
utbildning efter att ha förlorat sitt arbete under föregående år.

- Man kommer att närvara på SACOs digitala utbildningsmässa
17-18 mars. Mässan är en uppföljning från hösten.

Karin Jönsson, biblioteket. 

- Medarbetarna är på plats. Just nu är tiderna begränsade till 10:00-
14:00.

- Många sittplatser är borttagna. Man vill att först och främst att
studenterna ska komma för att låna litteratur.

- Personalen på biblioteket undrar vilka regler som gäller för Campus
publika miljöer. Jerker informerar om att Campus är öppet för
studenterna. Antal platser är utglesat och så länge inget problem
med trängsel uppstår kommer det att vara öppet.



4 (6) 
 

 

 

 Dick Lindroos, vaktmästeriet.  

-  De skyltar som kommit, kommer att sättas upp inom kort.  

-  Man är behjälpliga med att flytta undan möbler i samband med 
 målningen.  

 

 Lena Rolén, institutionen för strategisk kommunikation 

-  Rekord i antal sökande till deras mastersprogram, ca 600. Antalet 
 sökande från betalande studenter har ökat.  

-  De är nu klara med målning och renovering  

-  Ny prefekt tillträder 1 mars, Mozhgan Zachrison. Hon kommer 
 närmast från Malmö universitet.  

-  En doktorandtjänst är utlyst.   

-  Man har påbörjat en översyn av sina kandidat- och mastersprogram.  

-  Arbetet med gemensam provhantering fortsätter. Ansökningstiden 
 till tjänsten har nu stängts.  

 

 Sanna Trygg, kommunikationsansvarig 

-  Sanna tackar studenter och institutionerna för de filmer som hon 
 mottagit från dem.  

-  Roliga nyheter med mastersprogrammen – kommer att göra ett 
 pressmeddelande på detta.  

-  Nu över 1000 följare på Instagram 

-  Tillsammans med verksamheterna planeras det för en 1 timmes 
 digitalt öppet hus den 17 mars. Programmet planeras som en TV-
 studio, med kortare intervjuer och filmer. Mer information kommer.  

-  LU centralt kommer inte att ha ett fast datum för öppet hus. Det blir 
 andra aktiviteter där, med filmer och information på webben.    

-  Det finns nya bilder på Charlotta Johnsson i bildbanken. Det finns 
 också filmer. Kontakta Sanna om man vill ha tillgång till filmerna.  

-  Campus har setts mycket i pressen den senaste tiden. Kul!  

-  Nyhetsbrev för februari kommer inom kort. Dela gärna med er om 
 det är något som ni vill förmedla / informera Campus personal om.  

-  Ansökningstiden för Helsingborgs handelsförenings stipendie till 
 unga forskare har gått ut. Ansökningarna har skickats vidare och 
 beslut kommer att tas den 11 februari.  

-  Har samarbetat med ISK för att skapa nya kontaktytor mellan 
 studenter och näringsliv, vilket resulterat i en rad nya etablerade 
 samarbeten. Uppmanar andra institutioner att ta kontakt vid intresse 
 för liknande stöd avseende idéarbete eller marknadsföring etc. 
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 Carola Fors, lokalbokare 

- LTH började sin schemaläggning inför HT21 den 8 februari. De planerar 
för normal salsundervisning.  

- Planeringen för vecka 22 (31 maj-4 juni) är i princip klar. Utskick till 
kursansvariga i vecka 7. Saknar önskemål från masterskurser.  

- Det är fortfarande många lokaler som finns i studenternas schema. Många 
tror att bortplockning av lokaler sker automatiskt. Jag måste ha besked från 
kursansvarig eller någon från institutionen om lokaler ska tas bort från 
scheman.  

 

Lars Olsson, LDC   

- Teknik till inspelningsstudion är beställd. Målsättning att det ska vara klar i 
slutet av terminen. Mycket beror på ev. arbete med ljudisolering.  

- Projektorduken har flyttats i alla lärosalar, så att de nu hänger närmare 
whiteboardtavlorna.  

- Det ska monteras nya kameror i sammanträdesrummen Pålsjö, Sofiero och 
Akvariet.  

- Kameran till U203 fungerade inte, ny kamera ska monteras den 10 
februari. Man kommer även att byta ut kameran i U202 inom kort.  

 

Petra Larsson, Modevetenskap 

- All undervisning är digital.  

- Mycket samtal från studenter 

- Petra är fakultetsrepresentant för HT i ett studieinformationsprojekt som 
Externa relationer håller i. Det kommer att vara många digitala aktiviteter 
mellan 15 mars till 15 april.  Aktiviteterna kommer att fokusera mycket på 
de områden som blivande studenter har stort intresse av, enligt den 
novischenkät som man tagit del av.  

 

 Lars Harrysson, Socialhögskolan 

- Socialhögskolans personal arbetar hemifrån.  

- Lars sänder ett tack till biblioteket och vaktmästeriet som har varit 
behjälpliga med att distribuera material till studenterna.  

- Ny ledning på plats, Katarina Jacobsson är ny prefekt och Kristina 
Göransson är ställföreträdande. 

- Man är i slutskedet av arbetet med sin årsbok, där både personal och 
studenter har skrivit om 2020.  

 

Malin Kisro, Studenthälsan 

- Merparten av besöken sker digitalt. Ökat tryck, alltfler studenter kontaktar 
dem. 
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- Man planerar för lunchföreläsningar med olika teman. 

- Malin arbetar mest hemifrån för tillfället.  

 

Punkt 8.  Övriga frågor 

  Inga övriga frågor 

 

 

Punkt 9.  Mötet avslutas 

  Terminens övriga möten är den 7 april och 25 maj, 9:15-11:00. 

  Charlotta tackar för dagens möte och ser fram emot att arbeta med alla 
 studenter och medarbetare på Campus, sedan avslutades mötet.  

  

 

 

 

Vid  pennan  

 

 

 

Carola Fors 
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