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3D-printtekniker ny yrkeshögskoleutbildning till
Värnamo
Campus Värnamo och Jönköping University startar en ny yrkeshögskoleutbildning
för Kvalificerade 3D-printtekniker i höst. Det beskedet kom i onsdags från
Myndigheten för yrkeshögskolan. Vidare har Värnamo fått fortsatt förtroende att
utbilda Stödpedagoger.
I augusti startar Campus Värnamo och Tekniska högskolan i Jönköping en ny 2-årig
yrkeshögskoleutbildning, Kvalificerad 3D-printtekniker, för den kraftigt växande
branschen inom 3D-printing. Det är en utbildning som leder till kompetenser för att
arbeta med hela 3D-printprocessen, allt från konstruktion till efterarbete, samt kunna
välja teknik och material ur ett hållbarhetsperspektiv. Kvalificerad 3D-printtekniker har
beviljats tre starter.
Henrik Lundell, VD Prototal AB, säger:
I den mest expansiva tillväxtbranschen globalt, 3DP, är det av yttersta vikt att Sverige
och regionen befäster och utvecklar sin position. Behovet hos kunder ökar dramatiskt i
samband med ökade möjligheter att använda 3DP som en produktionsmetod. Det finns
idag ett kraftigt underskott på kompetens vilket begränsar vår verksamhet. Det är
mycket glädjande att utbildningen blivit beviljad både för oss och branschen.
Stefan Ek, delägare BLB Industries AB, säger:
Materialutvecklingen inom 3DP öppnar upp för mer hållbara råvaror. Utvecklingen går
mot att polymerer blandas med exempelvis restprodukter från skogs- och lantbruk.
Intresset växer ständig i nya kundgrupper. Mycket glädjande att utbildningen startar då
kompetensen är viktig för att vi ska klara vår tillväxt.
Ny satsning för att tillgodose behov inom integration
Det finns också ett stort behov av kompetens inom integrationsområdet. Tyvärr blev
inte utbildningen Integrationspedagog beviljad den här gången. Anledningen är att trots
stort behov så är det svårt att beskriva yrkesrollerna. För att möta behovet ser vi en ny
satsning där Campus Värnamo planerar att söka fristående kurser inom integration som
bl.a. lämpar sig som kompetensutveckling. Steg nummer två bli sedan att söka en ny
yrkeshögskoleutbildning inom integrationsområdet med planerad start 2021.
Populär Stödpedagogutbildning fortsätter
Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljade även fortsättning med tre nya intag på
utbildningen Stödpedagog som genomförs på två orter, Värnamo och Oskarshamn.
Utbildningen genomförs i samarbete mellan Campus Värnamo, Nova Utbildning och
Hälsohögskolan i Jönköping.
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Mer information
Kvalificerad 3D-printtekniker, https://campus.varnamo.se/utbildningar/program/kvalificerad-3dprinttekniker.html
Stödpedagog, https://campus.varnamo.se/utbildningar/program/stodpedagog.html
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