2019-06-27

Hjärtligt välkommen till Campus Värnamo!
Du har tagit första steget mot en modern utbildning till Webbutvecklare .NET på Yh-nivå. Om två år ger den dig
möjlighet till ett utvecklande arbete som webbutvecklare, systemutvecklare eller projektledare inom IT.
Kompetensen är efterfrågad!
Tacka ja till din plats
Var noga med att följa anvisningarna som du fått i ditt antagningsbesked så att du verkligen behåller din plats på
utbildningen.
Upprop
Det är obligatoriskt att delta i ett digitalt upprop senast den 26/8. En länk för uppropet kommer att skickas ut till dig
i mitten på augusti.
Uppstart
Vi ser fram emot att träffa dig fredagen den 30 augusti kl 10.00 till söndagen den 1 september kl 12.00.
Uppstartshelgen är obligatorisk. Fyll i uppgifter i detta formulär för anmälan till måltider mm senast den 2 augusti.
Den 30 augusti träffas vi kl 10.00 på Tekniska högskolan i Jönköping. Besöksinfo hittar du här. På eftermiddagen
åker vi gemensamt ner till Campus Värnamo, Jönköpingsvägen 15, Värnamo. Resten av helgen genomförs i
Värnamo. Detaljerat program för uppstartsdagarna presenteras på plats i Jönköping.

Rekommendation - bärbar dator
Du kommer att behöva tillgång till en bärbar dator under de fysiska träffarna och LIA-perioderna i utbildningen.
Vi rekommenderar lägst en dator med:

•
•

2 GHz processor, 8 GB RAM, 256 GB SSD-hårddisk och grafikkort som stödjer upplösningen 1366 x
768 eller högre.
Windows 10 version 1703 eller högre.
Du kan få reda på vilken version av Windows du har genom att trycka på "Windows-knappen +
R". Skriv sedan in winver och klicka på ”OK”
https://support.microsoft.com/en-us/help/13443/windows-which-version-am-i-running

Kurslitteratur
Köp boken Projektledning av Bo Tonnquist, upplaga 7, ISBN 978-91-523-5498-8 innan utbildningen startar.
Litteraturlistor till kommande kurser meddelas inför respektive kursstart.

Terminstider
För det första läsåret är 2019-08-26 till 2020-01-12 samt 2020-01-13 till 2020-05-31.
Vill du veta mer om Värnamo rekommenderas www.visitvarnamo.se
Hör gärna av dig till mig om du har frågor eller funderingar!
Ha en fortsatt skön sommar och varmt välkommen den 30 augusti!
Med vänlig hälsning

Veronica Sandkvist
Utbildningsledare
Telefon: 0370-37 74 40
E-post: veronica.a.sandkvist@varnamo.se

