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Hej! 

Nu står julen för dörren igen! Ännu ett år har gått och det är nu ett bra tag sedan du avslutade dina 

studier hos oss på Campus Värnamo.  

Med detta brev vill vi informera dig lite om vad som händer här på skolan och be dig att fylla i en kort 

enkät gällande din nuvarande sysselsättning. Vi vill gärna behålla kontakten med dig och ber också 

om en uppdatering av dina kontaktuppgifter.  

 

Enkät för alumner  
Alumn betyder tidigare student. Det är viktigt för oss att veta vart du som har studerat hos oss tagit 

vägen efter utbildningen. Dels för att vi själva är nyfikna på vad du gör, dels för att skicka 

informationen vidare till Yh-myndighet, högskolor och utbildningarnas ledningsgrupper.   

Länk till enkäten – det tar bara 2 minuter att fylla i så vi är tacksamma om du gör det direkt! 

(Du som fyllde i enkäten under alumnkvällen den 29/11 behöver inte göra det igen!) 

Nytt på Campus Värnamo  

Distansutbildning i utveckling 

Efterfrågan på distansutbildning ökar ständigt och under året har vi utvecklat ett helt nytt 

distanskoncept för en av våra Yh-utbildningar. Webbutvecklare .NET startade upp det nya konceptet 

med en tre-dagarsträff i Värnamo och Jönköping i början på september. Under 2020 kommer 

utvecklingsarbetet med distansutbildningar med närhet att fortsätta.  

Validering inom fastighet 

Campus Värnamo kommer under januari 2020 att certifieras som testcenter för validering av 

fastighetstekniker och fastighetsingenjörer genom FAVAL (fastighetsbranschens 

valideringsorganisation). Detta innebär att personer som arbetat länge inom branschen men inte har 

formell utbildning nu kan få genomföra ett antal tester och sedan få ett intyg på sina kunskaper. I 

samband med detta kommer även kompetensutvecklingsinsatser att genomföras så att eventuella 

kunskapsluckor kan fyllas på.  

Partnerskap inom tillverkningsindustrin 

24 olika företag inom tillverkningsindustrin har sedan ett drygt år tillbaka ingått i ett partnerskap 

med Campus Värnamo. En gemensamt finansierad kompetenscoach är anställd och partnerskapet 

syftar till att kartlägga och genomföra olika kompetensutvecklingsinsatser. Utbildningsinsatser som 

anordnas i samverkan leder till väl anpassade och kostnadseffektiva utbildningsinsatser nära, eller på 

plats på företagen. Möjlighet finns också att gå kortare kurser inom våra utbildningar Verktygsteknik 

och Produktionsutveckling. Hör gärna av dig till George Adanko om det låter intressant!  

Gummifabriken sjuder av liv!  
Ett drygt år efter att hela Gummifabriken stod klar kan vi bara konstatera att huset sjuder av liv!   

Under perioden januari till oktober 2019 var det t ex 115 000 besökare i Biblioteket, 111 olika event i 

Auditoriet där 15 500 biljetter såldes och över 60 000 biobesökare! Varmt välkommen att hälsa på 

oss eller att ta del av det breda utbud av evenemang och aktiviteter som huset erbjuder. Kika gärna 

in på Gummifabrikens hemsida för att se vad som är på gång!  

 

 

https://krymp.nu/2oQ
mailto:@george,adanko@varnamo.se
https://gummifabriken.nu/
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Jobb-GPS 
Den 6 mars 2020 är det åter dags för Jobb-GPS i Gummifabriken, södra Sveriges största jobb- och 

utbildningsmässa. Välkommen som utställare eller besökare!  

Hjälp oss att synas!  

Den allra bästa marknadsföring vi kan göra för att nå nya sökande till våra utbildningar är att ni som 

alumner berättar hur ni upplevde er studietid hos oss och vilka möjligheter till jobb och karriär som 

utbildningen bidragit till.  

Vill du vara alumnambassadör för Campus Värnamo och berätta om hur din utbildningsresa hos oss 

såg ut och vilka vägar som du tagit ut i arbetslivet efter examen? Maila vår marknadsansvarige Henrik 

Rosenqvist och boka in en kort intervju! Se gärna exempel på filmer som andra alumner gjort här. 

Följ oss gärna på Facebook och Instagram så får du följa våra verksamheter och ta del av alla 

nyheter!  

Ny utbildningskatalog inför hösten 2020. Se vårt utbud och sprid gärna katalogen vidare! 

 

Recensera oss på Studentum! 

Många hittar sin framtida utbildning på Studentum.se. Recensioner om utbildningarna, som tidigare 

studenter har skrivit, spelar stor roll i valet av utbildning. Recensionen tar väldigt kort tid att göra, 

tack för att du tar dig tid att fylla i den! 

• 3D-teknik 

• Fastighetsingenjör 

• Integrationspedagog 

• Produktionsutveckling 

• Webbutvecklare .NET 

 

 

Vi på Campus Värnamo 

önskar dig  

en riktigt God Jul och Gott 

Nytt År!  

 

                                                   

Ctrl-klicka på bilden för att se Campus Värnamos julhälsning 2020! 

 

PS. Glöm inte fylla i alumnenkäten 

http://jobbgps.se/
mailto:henrik.c.rosenqvist@varnamo.se
mailto:henrik.c.rosenqvist@varnamo.se
https://campus.varnamo.se/om-campus-varnamo/att-vara-student/vad-tycker-studenterna-om.html
https://www.facebook.com/campus.varnamo.3/?fref=ts
https://www.instagram.com/campusvarnamo/
http://creativebox.se/campus/2020-utb/index.html
https://www.studentum.se/review/write/institute/9388?educationId=60265
https://www.studentum.se/review/write/institute/9388?educationId=60265
https://www.studentum.se/review/write/institute/9388?educationId=223594
https://www.studentum.se/review/write/institute/9388?educationId=223594
https://www.studentum.se/review/write/institute/9388?educationId=482623
https://www.studentum.se/review/write/institute/9388?educationId=225340
https://www.studentum.se/review/write/institute/9388?educationId=225340
https://www.studentum.se/review/write/institute/9388?educationId=396381
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xJd4lAPANk-SuFWsWrNTVDSlaGWH1BFNkvhO0f0_ZENUQTRERkZOMFZOQUxYM0VQRE5ZUUo5SFY3SS4u
https://www.youtube.com/watch?v=MANoEwcWtek&feature=youtu.be

