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Välkommen till
Campus Värnamo
Sedan starten 2007 har Campus Värnamo vuxit
rejält. Utbildningarna och högskolesamarbetena är
många fler, personalstyrkan mångdubbelt större och
utbildningslokalerna finns i stora, nyrenoverade lokaler
tillsammans med näringslivet och kulturen.

Trots det är vi fortfarande en mindre skola där ingen
försvinner i mängden och det är nära mellan studenter
och personal. Att vi dessutom lyckats behålla samma
engagemang och höga kvalitet gläder oss mycket.

Om Campus Värnamo

4

Integrationspedagog

20

Webbutvecklare .NET

Alumnporträtt

10

Kval. 3D-printtekniker

22

Välkommen till Värnamo 34

3D-teknik

12

Produktionsutveckling

24

Studentboende

35

Fastighetsingenjör

14

Sjuksköterska

26

Gummifabriken

36

Förskollärare

16

Stödpedagog

28

Hitta hit

38

Inköp och upphandling

18

Verktygsteknik

30

Kontaktuppgifter

39

32

Campus Värnamo
Campus Värnamos uppdrag är att på olika sätt och i nära samarbete
med arbetslivet bidra till regionens tillväxt. Vi har en stark framtidstro,
stort engagemang och arbetar nära både studenter, akademi,
näringsliv och offentlig sektor. Vi tror på det livslånga lärandet och
skapar möjlighet till högre utbildning på nära håll.

Omtyckt och kreativ miljö
Campus Värnamo ligger i häftiga och omtyckta lokaler
i Gummifabriken i centrala Värnamo och det är nära
till allt. Inom fem minuters gångavstånd finns både
stationen, centrum med butiker, restauranger, mysiga
uteserveringar och studentbostäder.
Det finns gott om grupprum och undervisningssalar
både hos oss och på biblioteket och studiemiljön är
både lugn och kreativ. Läs mer om studentbostäder
och vad Värnamo och Gummifabriken har att erbjuda
på fliken ”Bra att veta” i denna katalog!

Utbildning
Vi bedriver utbildningar på högskole- eller
yrkeshögskolenivå som leder till arbete.
Vi anordnar också kompetensutveckling på olika
nivåer, för både privatpersoner och anställda i privat
eller offentlig sektor. Alla kurser och utbildningar styrs
av efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan
näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Campus Värnamo

Näringslivssamverkan ger
framtidssäkrade utbildningar
Campus Värnamo har ett nära samarbete med näringslivet i regionen och nationella branschorganisationer,
för att säkra behovet och rätt innehåll i utbildningarna.
För anställda inom näringslivet arrangeras även kompetensutveckling, föreläsningar och branschdagar som
du som student ibland erbjuds att delta i.
Campus Värnamo har även ett partnerskap i samarbete
med tillverkande företag för att bidra till deras kompetensförsörjning. Fokus ligger på att kartlägga företagens
kompetensutvecklingsbehov och sedan, utifrån företagens behov, samordna kortare eller längre utbildningar.
Samordning av olika insatser genomförs av en gemensamt finansierad kompetenscoach.
Teknikcenter med ambitioner
Campus Värnamos Teknikcenters uppdrag är att höja
teknikintresset i regionen genom att erbjuda teknikfyllda
aktiviteter för både stora och små. Därför har 300 m2

blivit fyllda med all möjlig modern teknisk utrustning.
Detta möjliggör stor variation av aktiviteter för olika
åldersgrupper både under skoltid och på fritiden.
Campus Värnamos studenter erbjuds möjligheter att
laborera och realisera idéer med hjälp av modern teknisk
utrustning, t.ex. någon av teknikcentrets 3D-skrivare.
Som timanställda teknikinspiratörer kan teknikintresserade studenter testa att leda en kvällskurs i teknik.
Kompetensakademi för offentlig sektor
Kompetensakademin kompletterar de offentliga organisationernas egna kanaler till kompetensutveckling
med koppling till högskolor och universitet.
Vi driver tre olika kompetensutvecklingsgrupper
inom kommunen med syfte att samordna och genomföra kompetensutveckling för förvaltningarnas personal. Stor vikt läggs på digitalisering av utbildningar via
projektet ”Alla på banan”.

Get to work
På Campus Värnamo lever vi våra värdeord nära, konkret och
professionellt - något som vi är stolta över! Hos oss är det nära mellan
student, personal och bransch och ingen försvinner i mängden.

Rätt kompetens
För oss är det viktigt att säkra att Campus Värnamos
utbildningar bygger på ett verkligt behov, att det finns
en arbetsmarknad efter utbildningen, att utbildningarna
har rätt innehåll och att de ligger i framkant.
För att uppnå detta arbetar vi nära företagen, den
offentliga sektorn, nationella branschorganisationer,
högskolor och universitet.
Våra utbildningar leder till konkreta yrkesroller och har
tagits fram tillsammans med arbetsgivarna i regionen.

Som student hos oss kommer du snabbt i kontakt med
verkligheten utanför skolan. Möten med folk i branschen,
studiebesök, företagsförlagda kurser och skarpa projekt
hör till vardagen hos oss.
Vårt motto är enkelt - ”Get to Work”.

Campus Värnamo

Utveckla din anställbarhet
Som student på Campus Värnamo får du möjlighet att utveckla din
anställbarhet under utbildningen samtidigt som du lär dig ett nytt yrke.

Anställningsbar
Förutom yrkeskunskaper så har arbetsgivare fler förväntningar och krav på sina anställda. Ansvarstagande,
drivkraft, samarbetsförmåga och lösningsfokus är viktiga
förmågor som efterfrågas oavsett yrkesval. Under din studietid erbjuds du därför träning i att utveckla din anställbarhet både enskilt och i grupp samtidigt som du lär dig
ett nytt yrke. Du får möjlighet att vara väl förberedd och
arbeta professionellt i din nya yrkesroll redan från start!
Studentambassadör
Som student på Campus Värnamo finns möjlighet att
arbeta som studentambassadör under studietiden.
Du är då med och marknadsför utbildningarna, skapar
kontakter med arbetsgivare och andra aktörer samtidigt
som du utvecklar din anställbarhet.

99% i arbete
I de flesta av våra utbildningar varvas teori med långvariga praktiska moment ute i arbetslivet. Förutom
praktisk erfarenhet och branschvana ger det kontakter
och möjligheter till framtida anställning.
Hela 99% av våra tidigare studenter är i jobb eller har
fortsatt studera!
Dessutom arbetar de flesta av våra lärare och föreläsare i
den bransch eller yrkesroll som de samtidigt undervisar
om. Utbildningen är därmed alltid uppdaterad och har
stark koppling till det praktiska yrket.

Campus Värnamo

Coachning
Vårt mål är att du ska öka din anställbarhet och vara väl förberedd med
både yrkeskunskaper och en verktygslåda med utvecklade förmågor
som gör dig rustad för arbetslivet. Campus Värnamos studentcoach
arbetar tillsammans med dig och dina studiekamrater för att utveckla
anställbarheten utifrån de önskemål som arbetslivet har.
Gruppdynamik
Gruppdynamikens roll i ett team är ett viktigt inslag
i coachningen. Förståelsen för gruppen bidrar till att
du agerar som en lagspelare och kan kommunicera
framgångsrikt och vara lösningsfokuserad, även i
konfliktsituationer. Ditt eget ansvarstagande är en
grundförutsättning för god anställbarhet.
Särskilt pedagogiskt stöd
Har du någon form av funktionsvariation och väljer att
studera på Campus Värnamo ska du givetvis ha samma
möjligheter att bedriva studier som övriga studenter.
För att du ska kunna få tillgång till stödinsatser skall din
funktionsvariation vara bestående och dokumenterat
med intyg/utredning. Det är viktigt att du tar kontakt
med studentcoachen i god tid för att allt skall fungera
när du påbörjar dina studier.

Exempel på aktiviteter, föreläsningar och övningar
• Studieteknik, lärstilar
• Gruppdynamik
• Kommunikation
• Feedback
• Konflikthantering
• Presentationsteknik
• Våga tala
• Hälsa
• Prokrastinering – när du gör allt annat än det du vet
att du borde!

Alumn

Eddie Bengtsson, 3D-teknik
Eddie Bengtsson studerade högskoleutbildningen 3D-teknik och
var klar sommaren 2019. Han fick jobb på företaget där han gjorde
sin NFK (Näringslivsförlagd kurs) och började direkt efter examen.
Vad fick dig att söka till Campus Värnamo?
- På gymnasiet pluggade jag Teknikvetenskap med inriktning Design och Produktutveckling. Där läste jag lite CAD
samt mekanik och kände redan då att det var något som
jag kunde tänka mig att plugga vidare på högskolenivå.
Efter en del letande bland olika utbildningar hittade jag
3D-Teknik och tyckte att den passade det jag ville studera
och sedan jobba med.
Hur upplevde din studietid?
- Förutom att studietiden var lärorik så trivdes jag väldigt
bra. Bidragande faktorer var allt från fina lokaler, härliga
klasskamrater till trevliga och framförallt kunniga lärare/
föreläsare.
Var jobbar du med nu?
- Jag är konstruktör på Axelent Engineering AB
i Huskvarna.

Hur matchade utbildningen din yrkesroll?
- Superbra! Även fast jag känner att det fortfarande
finns en del att lära inom yrket, så använder jag mig av
saker som jag lärt mig under utbildningen dagligen.
Kort och gott så hade jag inte kunnat utföra det jobb
jag gör idag om jag inte hade utbildat mig.
Skulle du rekommendera någon annan att söka
utbildningen?
- Ja, det skulle jag absolut göra!

Utbildningen matchar
yrkesrollen superbra!

Alumn

Marie Larsson, integrationspedagog
Marie Larsson studerade yrkeshögskoleutbildningen Integrationspedagog
och tog examen sommaren 2019. I samband med Värnamo Näringslivsgala
utsågs Marie till Årets student.
Du nominerades av studiekamraterna och valdes
ut av Värnamo Företagarförening till att bli Årets
student 2018, vill du berätta lite om det?
- Bara att bli nominerad och vara en av de tre studenter
som fick träffa juryn från VFF var en stor ära! Vi var tre som
blev intervjuade av juryn, en i taget, vi fick sedan delta på
Värnamo Näringslivsgala och fick en härlig kväll. Vem som
var vinnare fick vi reda på under galan, där jag fick gå upp
scenen och ta emot priset och hålla tacktal! Den glädje
och ära jag känner över att ha fått ta emot detta stipendie
är svårslagen!
Under din studietid var du studentambassadör och
nu väljer du att fortsätta som alumnambassadör,
varför då?
- Att få fortsätta representera Campus Värnamo på
mässor eller i andra uppdrag såsom intervjuer var en
möjlighet jag inte ville missa, det är alltid bra att visa
framfötterna och även vara en god ambassadör för
orten man kommer ifrån.

Så tacksam för detta
ärofyllda pris och
stolt över mig själv!
Om Årets Student
Värnamo Företagarförening har valt att dela ut ett pris till
Årets Student på Campus Värnamo. Priset är ett stipendium
på 5 000 kr som tilldelas en student som visat prov på
verkligt gott entreprenörskap genom sin förmåga att
identifiera möjligheter och, vilket är lika viktigt, tillvarata
dessa möjligheter.
Förutom sin förmåga till självständigt tänkande har denna
student med sin positiva syn på studieuppgifterna och sin
öppenhet bidragit till att skapa ett gott studieklimat även
bland sina studiekamrater.

3D-teknik
Vill du vara med och ta fram morgondagens produkter?
Utbildningen 3D-teknik är inriktad mot konstruktion och förbereder dig för
att arbeta i kreativa och sociala miljöer med problemlösning, nytänkande
och teknisk utveckling av nya, miljövänliga produkter. Vi har genom ett tätt
samarbete med regionens ledande teknikföretag tagit fram en utbildning
som täcker företagens framtida kompetensbehov.
Efterfrågad kompetens
Efter utbildningen kan du arbeta med utveckling av
produkter inom branscher som t ex fordon, möbel,
3D-printing eller fritid. Din kommande yrkesroll kan bland
annat vara prototyptekniker, applikationsingenjör eller
konstruktör.

Fakta

Produktutveckling
Du får arbeta med skarpa projekt hos våra partnerföretag i
flera kurser. Detta ger dig praktisk erfarenhet av yrkesrollen
och goda kontakter i branschen redan före examen.
Under hela utbildningen tränas du i att driva
projektarbeten framåt och ansvara för att resultat uppnås.
Genom detta får du rätt förutsättningar att möta arbetslivets
krav och förväntningar. Du erbjuds att genomföra ett
antal certifieringstester (CSWP m.fl.) som är framtagna av
branschen. Certifieringarna är ett bevis på stort kunnande
inom CAD och är internationellt gällande.
Efter utbildningen har du kompetens att arbeta i ett
konstruktionsteam i processen från idé till färdig produkt
och du är bland annat bra på att rita, konstruera och ta
fram tillverkningsunderlag med CAD. Exempel på arbetsuppgifter efter examen kan vara prototypframtagning, ta
fram teknisk dokumentation, att utföra simuleringar eller
att konstruera produktionsutrustning.

Augusti 2020

Teori i praktiken
Du får direktkontakt med företag i branschen genom
Näringslivsförlagda kurser (NFK). Under drygt 14 veckor får
du omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken ute på
företag. Branschen medverkar även genom bland annat
gästföreläsningar, studiebesök och arbetsmarknadsdagar.
Utbildningens upplägg
Jönköping University, Tekniska Högskolan som är utbildningens huvudman, har tagit fram utbildningen i nära
samarbete med några av norra Europas ledande teknikföretag så att den väl svarar mot företagens kunskapsbehov. Utbildningen är förlagd till Campus Värnamo.

Högskolepoäng
120 poäng (2-årig högskoleutbildning)

Utbildningsstart
Studietakt
Helfart

Studieort
Värnamo

Examen
Högskoleexamen, inriktning 3D-teknik

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Ma 2a/b/c eller
motsvarande

Anmälan görs på www.antagning.se
- senast 15 april 2020
Anmälningskod: HJ-52502

För mer information se
www.campus.varnamo.se/utbildningar

Kontaktperson
Irene Hallman, 0370-37 80 24
irene.hallman@varnamo.se

UTBILDNING

Jag ser självklart
möjlighet till
rekryteringar!

Kontakterna med studenter är många och det är roligt
med driv och teknikintresse hos dessa ungdomar. Jag
har följt många av dem i sin yrkesbana och ser självklart
möjlighet till rekryteringar.
Vi på Herber Engineering har sett konkreta avtryck i
verksamheten genom beräkningar, valideringar och
produktkonfiguratorer från studenterna. Hos oss får
studenterna praktisera momenten i verkligheten och vi
får ta del av de senaste digitala verktygen som studenterna lär sig under utbildningen.
- Anders Alrutz, ägare och CTO Herber Engineering AB

Fastighetsingenjör
Som fastighetsingenjör får du en helhetssyn och förståelse för hur
olika installationer fungerar tillsammans samt hur inomhusmiljön och
energiåtgången påverkas. Under utbildningen lär du dig att initiera
och planera för optimering av energianvändning i fastigheter och dess
energi- och miljöpåverkan samt projektledning i byggprocessen.

Efterfrågad yrkesroll
Som fastighetsingenjör är du efterfrågad av bygg- och
fastighetsbranschen. Det finns ett stort behov av den
kunskap och kompetens utbildningen ger och när du
är klar med utbildningen är du redo för yrkesroller som
energisamordnare, fastighetsingenjör, driftingenjör fastighet eller teknisk förvaltare.

Fakta

Energieffektivisera
De senaste åren har miljökraven och intresset för
effektiv energianvändning ökat väsentligt för såväl nysom ombyggnation och fastighetsförvaltning. Vi står
inför stora utmaningar för att uppnå de mål som ställs
på energieffektivisering. Miljöpåverkan måste minska
samtidigt som kraven på funktion och brukarperspektiv
ska bibehållas och allra helst förbättras.

Studietakt

Teori i praktiken
Undervisande lärare i de teoretiska kurserna har specifik
yrkeserfarenhet från branschen och i kombination
med företagsförlagda kurser och skarpa projekt ute på
företag får du en direkt närhet till näringslivet under
hela utbildningen.
I utbildningen tränas du att arbeta i och leda projekt
för att öka din förmåga till samarbete och problemlösning. Din kommunikativa förmåga, både muntlig och
skriftlig, tränas också kontinuerligt.
Utbildningens upplägg
Utbildningen bedrivs på heltid och genomförs på
Campus Värnamo samt ute på företagen i lärande
i arbete (LIA).
Jönköping University, Tekniska Högskolan som är
utbildningens huvudman, har i nära samarbete med
branschorganisationer och företag tagit fram utbildningen så att den väl svarar mot marknadens kunskapsbehov.

Yrkeshögskolepoäng
400 Yh-poäng (2-årig yrkeshögskoleutbildning)

Utbildningsstart
Augusti 2020

Helfart

Studieort
Värnamo

Examen
Yrkeshögskoleexamen Fastighetsingenjör

Förkunskapskrav
Specifika gymnasiekurser
För information om kraven samt alternativa möjligheter
att bli behörig se campus.varnamo.se/utbildningar

För mer information och anmälan se
www.campus.varnamo.se/utbildningar
- sök senast 15 april 2020

Kontaktperson
Veronica Sandkvist, 0370-37 74 83
veronica.sandkvist@varnamo.se

UTBILDNING

Jag tror knappast att det
finns en mer efterfrågad
och bättre anpassad
utbildning inom byggoch fastighetsbranschen!

För att kunna bygga de energieffektivare byggnader
som nu krävs, måste det finnas en person med ansvar
att bevaka energi- och miljöfrågorna genom hela
byggprocessen och förvaltningsskedet. Det behövs en
yrkeskår som för samman de olika spetskompetenserna
i byggbranschen. Arkitektur, konstruktion, EL och VVS är
några av de områden som behöver en bra samverkan.
Vi efterfrågar personer med kunskap att sammanföra
kompetenserna och få alla att jobba mot samma mål
i en beställarroll eller som konsult. Som konsult med
bred kunskap om byggbranschen och byggprocessen
försöker vi hjälpa till att göra utbildningen så intressant
för studenterna och så anpassad till företagens
kunskapskrav som det är möjligt.
- Johnny Grauengaard, VD, Arkitekt MAA/MSA
BSV Arkitekter och Ingenjörer

Förskollärare
Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och
utveckling – från de första orden fram till att de börjar första klass.
Pedagogik, barns kommunikation och praktiska kunskaper är några
av inslagen i programmet.

Lärande och utveckling
Förskolevärlden kännetecknas av utforskande barn
med olika perspektiv och utvecklingsfaser. Som
förskollärare arbetar du med att utmana de yngre
barnens lärande och utveckling – från de första orden
fram till de börjar första klass. Nyfikenhet, utforskande,
meningsskapande och glädje är ledord i arbetet. Under
utbildningen får du ett vetenskapligt och pedagogiskt
förhållningssätt, teoretisk förståelse, praktiska kunskaper och personlig utveckling. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor och det
omgivande samhället är viktiga egenskaper hos en
förskollärare.
Förskollärare arbetar med omsorg och undervisning
och med att utmana barns lärande i förskola och
förskoleklass. Arbetet utgår ifrån en demokratisk
värdegrund där delaktighet, inflytande, mångfald och
respekt är viktigt. Under programmet utvecklas dina
kunskaper om barns lek, utveckling och lärande ur
olika perspektiv, estetiska uttrycksformer, barns språkande och kommunicerande samt deras utforskande i
matematiska aktiviteter, naturvetenskap och teknik.
Teori i praktiken
Ett återkommande inslag i Förskollärarprogrammet
är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som
genomförs under handledning på förskolor i regionen.
Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30
högskolepoäng (motsvarande en termins studier).
Utbildningens upplägg
Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation är utbildningens huvudman. Undervisningen
bedrivs genom digitala föreläsningar, film eller grupparbete. Erfarna pedagoger fungerar som handledare
och mentorer på plats på Campus Värnamo för att
stötta studenter och leda seminarier.

Fakta

Högskolepoäng
210 poäng (3,5-årig högskoleutbildning)

Utbildningsstart
Augusti 2020

Studietakt
Helfart

Studieort
Värnamo

Examen
Förskollärarexamen

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1
och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A,
Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A

Anmälan görs på www.antagning.se
- senast 15 april 2020
Anmälningskod: HJ-52258

För mer information se
www.campus.varnamo.se/utbildningar

Kontaktperson
Per-Olof Nordmark, 0370-37 79 95
per-olof.nordmark@varnamo.se

UTBILDNING

Det finns ett
stort behov av
förskollärare nu
och i framtiden!

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg, utveckling och lärande som ska bilda en helhet. Utbildningen
i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.
Förskollärare arbetar för att stimulera varje barns
utveckling och lärande genom att skapa undervisningssituationer. I det dagliga arbetet ingår att utforska,
leka, upptäcka och tillsammans med barnen skapa
möjligheter att få uttrycka sig med olika uttrycksformer.
Förskolläraren arbetar självständigt och även
tillsammans med andra. Genom studier utvecklas du
som individ och kvalitén stärks på förskolorna.
- Daniella Rydberg,
verksamhetschef förskolan Värnamo kommun

Inköp och upphandling
Från utbildningen får du kompetens att självständigt leda inköp- och
upphandlingsprocesser inom byggbranschen, tillverkningsindustrin
och offentlig sektor. Du får kunskaper för att genomföra inköp och
upphandling med fokus på hållbarhet samt ekonomiska, miljömässiga,
etiska och sociala krav inom nationell och internationell handel.

Efterfrågad yrkesroll
Som inköpare och upphandlare är du efterfrågad av
byggbranschen, tillverkningsindustrin och offentlig sektor.
När du är klar med utbildningen är du redo för att arbeta
hållbart med inköp och upphandling i yrkesroller som
inköpare, strategisk inköpare, upphandlare, inköpsledare
eller upphandlingsstrateg.
Professionellt inköp och upphandling
Under utbildningen lär du dig leda och utveckla inköpsoch upphandlingsprojekt. Inköp och upphandling är
viktigt för hela organisationens utveckling, lönsamhet
och hållbarhetsarbete. Du lär dig professionell hantering
av bl a. komplexa avtal och processer.
Du får också lära dig och utvecklas inom ledarskap,
projektledning och affärskultur för att efter utbildningen
kunna arbeta både nationellt och internationellt. Utbildningen omfattar även ekonomi, digitala verktyg, logistik
samt lagar och regler.
Utbildningens upplägg
Utbildningen sker på distans med träffar i Värnamo eller
Oskarshamn. Undervisningen sker i form av föreläsningar,
övningar och grupparbeten, dels via en digital lärplattform
och dels på plats i Värnamo eller Oskarshamn.
Att studera på distans ger dig mer flexibilitet. Det
innebär en stor frihet att studera när och hur du vill
men också stort ansvar att lägga den tid som krävs på
studierna. Medverkan på de fysiska träffarna är en viktig
del i utbildningens upplägg.
Teori i praktiken
I utbildningen ingår Lärande i arbete (LIA), där du får
omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling ute
på arbetsplatser. Du får direktkontakt med arbetsgivare
och branschfolk redan under utbildningstiden.
Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är
utbildningens huvudman, har tagit fram utbildningen i
nära samarbete med företag och offentlig sektor så att
den väl svarar mot framtidens kompetensbehov.

Fakta

Yrkeshögskolepoäng
400 Yh-poäng (2-årig yrkeshögskoleutbildning)

Utbildningsstart
I augusti 2020 förutsatt att utbildningsansökan beviljas av
Myndigheten för yrkeshögskolan i januari 2020

Studietakt
Helfart

Studieform
Distans med fysiska träffar i Värnamo eller Oskarshamn

Studieort
Värnamo eller Oskarshamn

Examen
Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen Inköp och upphandling

Förkunskapskrav
Specifika gymnasiekurser.
För information om kraven samt alternativa möjligheter
att bli behörig se campus.varnamo.se/utbildningar

För mer information och anmälan se
www.campus.varnamo.se/utbildningar
- sök senast 15 april 2020

Kontaktperson
Per-Olof Nordmark, 0370-37 79 95
per-olof.nordmark@varnamo.se

UTBILDNING

Branschen
kräver taktisk
och strategisk
kompetens!

Vi har uteslutande anställt upphandlare med motsvarande utbildningsbakgrund som denna utbildning ger.
Med anledning av allt fler komplexa upphandlingar och
upphandlingar av ramavtal hos oss och i branschen krävs
en mer taktiskt och strategisk kompetens i yrkesrollen.
- Mattias Hultqvist, upphandlingschef Värnamo Kommun

Integrationspedagog
Vill du arbeta med människor och är nyfiken på andra kulturer?
Integration är en av våra största samhällsfrågor idag och det finns en
stor efterfrågan på integrationspedagogens kompetens för att minska
segregationen i vårt land.

Stort rekryteringsbehov
Arbetsgivare är både kommuner och privata aktörer.
Efter avslutad utbildning kan du arbeta som integrationspedagog, integrationssamordnare, integrationshandläggare, projektledare eller skolassistent med
inriktning mot integration

Fakta

Mellanmänskliga relationer
Under utbildningen får du lära dig att arbeta på ett
professionellt och kvalificerat sätt och får en bred interkulturell kompetens. Du kommer arbeta med såväl barn
som vuxna för att främja deras integration i det svenska
samhället.
Du kommer lära dig att arbeta utifrån mänskliga
rättigheter och aktuell lagstiftning samt träna på olika
metoder för att bli trygg i att arbeta med mellanmänskliga relationer. Du lär dig också att hantera och leda olika
typer av samtal och får kunskap i kris- och konflikthantering, att medvetet och med god förståelse kunna hantera
skillnaderna i olika livsåskådningar, kulturella och etniska
förhållanden. Förmåga att planera och genomföra olika
integrationsprojekt ingår också i utbildningen.
En annan viktig del i utbildningen är att lära sig att
dokumentera, utvärdera och genomföra kvalitetsarbete
enligt gällande lagstiftning och sekretessregler.

I augusti 2020 förutsatt att utbildningsansökan beviljas av
Myndigheten för yrkeshögskolan januari 2020

Utbildningens upplägg
Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och
sker på halvfart och på distans med några fysiska träffar
i Värnamo eller Oskarshamn. Undervisningen sker i
form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar
baserat på verkliga situationer.
Du som redan arbetar med människor från olika
kulturer får här en möjlighet till vidareutbildning inom
ditt yrke. Att studera på distans ger dig mer flexibilitet.
Det innebär en stor frihet att studera när och hur du vill
men också stort ansvar att lägga den tid som krävs på
studierna. Utbildningen är framtagen tillsammans med
flera kommuner i Småland samt Jönköping University,
Högskolan för lärande och kommunikation, som också är
utbildningens huvudman.

Yrkeshögskolepoäng
225 Yh-poäng (2-årig yrkeshögskoleutbildning)

Utbildningsstart

Studietakt
Halvfart

Studieort
Värnamo eller Oskarshamn

Examen
Yrkeshögskoleexamen Integrationspedagog

Förkunskapskrav
Specifika gymnasiekurser.
För information om kraven samt alternativa möjligheter att
bli behörig se campus.varnamo.se/utbildningar

För mer information och anmälan se
www.campus.varnamo.se/utbildningar
- sök senast 15 april 2020

Kontaktperson
Emeli Hellström, 0370-37 71 92
emeli.hellstrom@varnamo.se

UTBILDNING

Kompetensen från
den här utbildningen
kommer att behövas
lång tid framöver

Att komma i arbete och sysselsättning är kanske den
viktigaste faktorn för en lyckad integration i samhället.
Att i en arbetsmarknadsverksamhet ha tillgång till den
kompetens utbildningen ger ser vi som viktigt.
- Peter Fornander, Arbetsmarknadssamordnare
Ljungby kommun

Kvalificerad 3D-printtekniker
Framtidens tillverkning är här. Bli en del av en kraftigt växande
bransch, 3D-printing – additiv tillverkning, där utvecklingen går fort
både på teknik- och materialsidan. Efter denna utbildning får du
kompetens att arbeta med hela 3D-printprocessen och att kunna
välja teknik och material ur ett hållbarhetsperspektiv.

Efterfrågad kompetens i snabbväxande bransch
Som utbildad kvalificerad 3D-printtekniker är du
efterfrågad och kommer bl.a. att kunna arbeta med
3D-printing inom prototypframtagning eller serieproduktion. Exempel på yrkesroller är 3D-printtekniker,
3D-printingspecialist eller konstruktör, produktionstekniker eller underhållstekniker inom 3D-printing och
additiv tillverkning.

Fakta

Modern teknik och hållbar produktion
I utbildningen får du lära dig att använda modern teknik
och bygga upp kunskap för att förbereda, bereda och
utföra 3D-printing samt efterbearbetning.
Du får utveckla dina kunskaper om hållbar produktion
och hållbara material för att kunna välja teknik och material ur ett hållbarhetsperspektiv. Under utbildningen
ingår också att behärska CAD för att kunna optimera och
konstruera för 3D-printing. Utbildningen ger dig även
kunskaper inom affärsmannaskap, produktionsoptimering, 3D-scanning, underhåll och omvärldsbevakning.
Som 3D-printtekniker arbetar du ofta i team och
under utbildningen utmanas du att utveckla din
samarbetsförmåga och anställbarhet. Du uppmuntras
att arbeta lösningsfokuserat och ta eget ansvar. Du får
också kunskap och förståelse för gruppdynamikens
betydelse för ett projekts resultat

Studietakt

Utbildningens upplägg
Utbildningen bedrivs på heltid och genomförs på
Campus Värnamo samt ute på företagen i lärande i
arbete (LIA) Förutom LIA ingår mycket andra praktiska
moment, t.ex. 3D-printing, scanning, efterbearbetning
och underhåll, vilka bland annat genomförs i Campus
Värnamos Teknikcenter.
Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med företag
i branschen tagit fram utbildningens innehåll så att den
direkt svarar mot branschens kompetensbehov.

Yrkeshögskolepoäng
400 Yh-poäng (2-årig yrkeshögskoleutbildning)

Utbildningsstart
I augusti 2020 förutsatt att utbildningsansökan beviljas av
Myndigheten för yrkeshögskolan i januari 2020

Helfart

Studieort
Värnamo

Examen
Yrkeshögskoleexamen Kvalificerad 3D-printtekniker

Förkunskapskrav
Specifika gymnasiekurser
För information om kraven samt alternativa möjligheter att
bli behörig se campus.varnamo.se/utbildningar

För mer information och anmälan se
www.campus.varnamo.se/utbildningar
- sök senast 15 april 2020

Kontaktperson
Per-Olof Nordmark, 0370-37 79 95
per-olof.nordmark@varnamo.se

UTBILDNING

Som kvalificerad
3D-printtekniker
kommer du vara
eftertraktad!

Foto: BLB Industries AB

Materialutvecklingen inom 3D-printing öppnar upp för
mer hållbara råvaror och hållbar produktion. Utvecklingen går mot att polymerer blandas med exempelvis
restprodukter från skogsbruk. Intresset för 3D-printing
växer ständigt. Kompetensen du får som kvalificerad
3D-printtekniker är viktig för att vi och branschen ska
klara vår tillväxt.
- Stefan Ek, delägare BLB Industries

Produktionsutveckling
Med kunskaper från utbildningen Produktionsutveckling kan du självständigt
och på ett ansvarsfullt sätt leda och koordinera utvecklingsprocesser inom
produktionsteknisk verksamhet. Du får kompetens att arbeta med kvalitet
och hållbar produktion, LEAN produktion, ledarskap, projektledning, produktionsekonomi samt robotisering och automatisering.

Efterfrågad kompetens
Efter avslutad utbildning kan du arbeta som produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker
eller produktionstekniker.
Effektiv produktion
Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dina
kunskaper inom effektiv produktion. Fokus ligger på
ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete,
LEAN produktion och produktionsutveckling kopplat till
faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt.
Dessutom lär du dig att behärska berednings-,
planerings- och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och modern automatiserad tillverkning. Du
tränas under hela utbildningstiden att arbeta i team för
att öka din förmåga till samarbete och problemlösning.
Din kommunikativa förmåga, både muntlig och skriftlig,
tränas också kontinuerligt genom utbildningen.
Teori i praktiken
Under kurserna Lärande i arbete, LIA, får du möjlighet
att arbeta med skarpa projekt på företagen. Studiebesök, gästföreläsningar och skarpa projekt i andra
kurser ger också en tydlig koppling till yrkesrollen och
möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken
under utbildningens gång.
Utbildningens upplägg
Utbildningen är kostnadsfri och bedrivs på heltid i tre
orter i Jönköpings län: Värnamo, Nässjö och Jönköping.
Undervisningen sker växelvis mellan orterna och
kommer att förläggas både i skola, i verkstadsmiljö samt
kontinuerligt ute på företag i form av LIA.
Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens huvudman, har tagit fram utbildningen i nära
samarbete med några av norra Europas ledande teknikföretag så att den väl svarar mot företagens kunskapsbehov.

Fakta

Yrkeshögskolepoäng
300 Yh-poäng (1,5-årig yrkeshögskoleutbildning)

Utbildningsstart
Augusti 2020

Studietakt
Helfart

Studieort
Värnamo, Nässjö, Jönköping

Examen
Yrkeshögskoleexamen Produktionsutveckling

Förkunskapskrav
Specifika gymnasiekurser
För information om kraven samt alternativa möjligheter
att bli behörig se campus.varnamo.se/utbildningar

För mer information och anmälan se
www.campus.varnamo.se/utbildningar
- sök senast 15 april 2020

Kontaktpersoner
Hanna Hartikainen, 0370-37 79 78
hanna.hartikainen@varnamo.se
Nässjöakademin: Helen Tarenius, 0380-51 72 60
helen.tarenius@nassjo.se
Yrkeshögskolan Jönköping: Elisabeth Berglund,
072-231 44 04, elisabeth.berglund@jonkoping.se

UTBILDNING

Utbildningen kompetensförsörjer företag i regionen
och det är viktigt att vi är med och påverkar utbildningen efter våra behov.

Kompetensutveckling för
att ta nästa steg

Värdeflödesanalyser, projektledning, LEAN-arbete
och olika verktyg för kvalitetsförbättring är kunskaper
och kompetenser som vi efterfrågar.
De praktiska momenten ger praktisk erfarenhet för
studenten och direkt effekt i vår verksamhet i form av
genomförda projekt. Dessutom är det ett bra tillfälle att
se om studenten kan vara en potentiell medarbetare.
- Per Petterson, Plant Manager Rosti GP AB

Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet ger dig professionell kunskap och kompetens
att ansvara för omvårdnaden för personer som är i behov av vård.
Det passar dig som är intresserad av människor och deras livsvillkor.

Stort rekryteringsbehov
Legitimerade sjuksköterskor kan bland annat arbeta
inom sjukhusvården, hemsjukvården, den kommunala
omsorgen av äldre och funktionshindrade, på vårdcentraler och privata mottagningar. Majoriteten är
verksamma inom den offentliga sektorn även om allt
fler jobbar hos privata arbetsgivare.

Fakta

Omvårdnad
Huvudområdet i programmet är omvårdnad med fokus
på personcentrerad omvårdnad. Det kommer att ge dig
kompetens att stödja personer till hälsa och välbefinnande samt att vårda personer med akuta och långvariga
hälsoproblem. Du kommer också att läsa medicinska,
samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen.
Som sjuksköterska kommer du att ha ansvar för
planering och genomförande av omvårdnaden av
personer som är i behov av vård. I yrket ingår också att
leda och utveckla omvårdnaden. Du kommer att arbeta
tätt tillsammans med andra professioner.

Studietakt

Teori i praktiken
I sjuksköterskeprogrammet ingår praktik inom sluten
vård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.
Utöver detta ingår praktiskt träning och simuleringsövningar vid Kliniskt träningscentrum.
Utbildningens upplägg
Sjuksköterskeprogrammet är en campusutbildning
och är förlagd i Jönköping. Vid antagning till höstterminen
2020 kan du söka till en studiegrupp som har viss del
av utbildningen förlagd i Värnamo. Det innebär att du
ingår i en studentgrupp med bas i Värnamo och att viss
lärarledd undervisning är förlagd till Campus Värnamo
som till exempel vissa seminarier, handledningstillfällen
och examinationer.
Jönköping University har ett omfattande internationellt
utbytesprogram för sjuksköterskestudenter och det finns
möjlighet att läsa vidare till specialistsjuksköterska eller
studera på ett magister- eller masterprogram.

Högskolepoäng
180 poäng (3-årig högskoleutbildning)

Utbildningsstart
Augusti 2020

Helfart

Studieort
Jönköping/Värnamo

Examen
Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med
huvudområdet omvårdnad

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Ma 2a/b/c, Nk 2,
Sh 1b (eller 1a1 och 1a2)

Anmälan görs på www.antagning.se
- senast 15 april 2020
Anmälningskod: HJ-52346

För mer information se
www.campus.varnamo.se/utbildningar

Kontaktperson
Irene Hallman, 0370-37 80 24
irene.hallman@varnamo.se
Helena Jörgensen, Studievägledare JU
036-10 10 77, helena.jorgensen@ju.se

UTBILDNING

Vi ger möjlighet
till utbildning nära
hem och familj

Vård och omsorg är ett av kommunens viktigaste uppdrag. Den snabba förskjutningen av
sjukhusvård till kommunen gör att vi behöver
ännu fler sjuksköterskor. Vi måste säkerställa att vi
har trygga medarbetare med rätt kompetens så
att vi uppnår en god, säker och jämlik vård. Våra
sjuksköterskor har omväxlande, utvecklande och
inspirerande jobb. Vi behöver medarbetare med
engagemang, nyfikenhet och empati.
Då är det en styrka att ha en utbildning i
närområdet. Det förbättrar rekryteringsunderlaget, till exempel genom att vi kan erbjuda
praktikplats. Vi är mycket glada för att Jönköping
University och Campus Värnamo erbjuder
sjuksköterskeutbildning tillsammans.
- Ulrika Gustafson, omsorgchef Värnamo kommun

Stödpedagog
Under utbildningen till stödpedagog får du professionell kunskap om
pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd. Med hjälp
av detta kan du bidra till att skapa möjligheter till ökad livskvalitet och
bättre hälsa för personer med psykisk funktionsvariation. Utbildningen
genomförs enligt den nationella studieplanen.

Stor efterfrågan
Efter avslutad utbildning arbetar du med stöd till personer med funktionsvariation genom att vägleda och
tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet.
På grund av stora pensionsavgångar och svårigheter
med att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett
stort behov av att anställa stödpedagoger hos både kommunala och privata aktörer de närmaste åren.

Fakta

Yrkeshögskolepoäng
200 Yh-poäng (2-årig yrkeshögskoleutbildning)

Utbildningsstart
I augusti 2020 förutsatt att utbildningsansökan beviljas av
Myndigheten för yrkeshögskolan i januari 2020

Studietakt

Aktiv vardag
Under utbildningen får du kunskaper om olika funktionsvariationer, dess orsaker och konsekvenser och
hur man planerar individuellt vardagsstöd, dvs hittar
lösningar och förbättringsmöjligheter för att stödja den
enskilde individen.
Du kommer också att få större pedagogisk och etisk
kompetens i mötet med både brukare och anhöriga,
samt lära dig hur du handleder kollegor och bedriver
kvalitets- och utvecklingsarbete.

Halvfart

Teori i praktiken
Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och
vänder sig både till personer som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området och till dem som vill
in i yrket. Under LIA-perioderna får du också chansen att
omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

För mer information och anmälan se

Utbildningens upplägg
Utbildningen genomförs på Campus Värnamo eller
Nova Oskarshamn och bedrivs på halvfart. Studierna
har ett distansupplägg i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten samt lärande i arbete ute
på arbetsplatser (LIA). Eftersom utbildningen bedrivs på
två studieorter kommer varannan föreläsning att ske via
videokonferens.
Utbildningen är framtagen i nära samarbete med
arbetsgivarna i regionen och Jönköping University, Hälsohögskolan som också är huvudman för utbildningen,
vilket gör att den svarar väl mot de krav på kunskap och
kompetens som krävs i arbetet.

Studieort
Värnamo eller Oskarshamn

Examen
Yrkeshögskoleexamen Stödpedagog

Förkunskapskrav
Specifika gymnasiekurser samt arbetslivserfarenhet.
För information om kraven samt alternativa möjligheter
att bli behörig se campus.varnamo.se/utbildningar

www.campus.varnamo.se/utbildningar
- sök senast 15 april 2020

Kontaktperson
Emeli Hellström, 0370-37 71 92
emeli.hellstrom@varnamo.se

UTBILDNING

Vi ser utbildningen
som helt avgörande
för att kunna bygga
upp en funktionell
verksamhet

Alvesta kommun har infört yrkesrollen Stödpedagog för
att få en fördjupad pedagogisk kunskap inom funktionshinderområdet. Kompetensen saknades helt tidigare
då kompetensnivån är gymnasial med i huvudsak
inriktning vård och omsorg. Vi ser denna utbildning som
helt avgörande för att kunna bygga upp en funktionell
verksamhet med hög kunskapsnivå och fullt ut uppfylla
de lagkrav och förväntningar som ställs på oss.
- Mats Hoppe, Förvaltningschef Alvesta kommun

Verktygsteknik
Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta med konstruktion,
bearbetning och underhåll av verktyg inom industrin. Som verktygstekniker är
du med från början till slut i utvecklingen och tillverkningen av ett nytt verktyg,
eller så arbetar du med reparation och underhåll av verktyg. Du behöver goda
IT-kunskaper, kunskap om material och bearbetning samt kunskaper om miljö,
hållbarhet och kvalitetsarbete.
Bristyrke
Efter avslutad utbildning kan du söka jobb som
verktygstekniker eller verktygsmakare. Båda är idag
stora bristyrken och det finns ett mycket stort anställningsbehov inom tillverkningsindustrin.

Fakta

Modern teknik
I utbildningen kommer du att lära dig mer om hur
modern teknik används för att bidra till ökad produktivitet vid verktygstillverkning och verktygsunderhåll.
Du bygger upp din kompetens i att utforma underlag,
ritningar och CNC-program för tillverkning och reparation
av verktyg utifrån kravspecifikation. Du får också lära dig
om digitaliseringens möjligheter, projektmetodik, produktionsekonomi samt kvalitet- och miljöstyrning.
Som verktygstekniker arbetar du ofta i team och
under utbildningen utmanas du att utveckla din
samarbetsförmåga och anställbarhet. Du uppmuntras
att arbeta lösningsfokuserat och ta eget ansvar. Du får
också kunskap och förståelse för gruppdynamikens
betydelse för ett projekts resultat.
Under utbildningen får du även lära dig att behärska
datorstöd vid konstruktion och programmering i CAD/
CAM samt utveckla dina kunskaper för att kunna välja
rätt metoder och material vid underhåll, reparationer
och tillverkning av verktyg.

Utbildningsstart

Utbildningens upplägg
Utbildningen genomförs på Campus Värnamo samt i
verkstadsmiljö. Under kurserna Lärande i arbete, LIA, får
du möjlighet att arbeta med skarpa projekt på företagen.
Studiebesök, gästföreläsningar och projekt i andra kurser
ger också en tydlig koppling till yrkesrollen och möjlighet
att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken. Det innebär
också en möjlighet till direktkontakt med arbetsgivare och
branschfolk och en god insikt i ditt framtida arbete redan
under utbildningens gång.
Jönköping University, Tekniska Högskolan som är
utbildningens huvudman, har i nära samarbete med
företagen i regionen tagit fram utbildningens innehåll så
att den direkt svarar mot branschens kunskapsbehov.

Yrkeshögskolepoäng
300 Yh-poäng (1,5-årig yrkeshögskoleutbildning)

Augusti 2020

Studietakt
Helfart

Studieort
Värnamo

Examen
Yrkeshögskoleexamen Verktygsteknik

Förkunskapskrav
Specifika gymnasiekurser
För information om kraven samt alternativa möjligheter att
bli behörig se campus.varnamo.se/utbildningar

För mer information och anmälan se
www.campus.varnamo.se/utbildningar
- sök senast 15 april 2020

Kontaktperson
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UTBILDNING

Tillverkning och
reparation av
verktyg är på
uppgång!

Vi märker tydligt att verktygstillverkning och reparation
i Sverige är på uppgång. Det handlas mindre med
verktyg från Asien i branschen vilket vi märker genom
att vi tillverkar och reparerar allt mer i Sverige, i egen
verkstad. Det är viktigt att det finns kompetent och rätt
utbildad personal att tillgå.
Dessutom är medelåldern för verktygstekniker och verktygsmakare hög, och mycket kompetens kan gå förlorad.
- Anders Nilsson, delägare Forsheda Stålverktyg AB

Webbutvecklare .NET
Gillar du kreativt arbete och problemlösning?
En webbutvecklare skapar funktionella system genom programmering
för att möta användarens behov. I utbildningen får du lära dig branschens
verktyg och tekniker samt att arbeta projektinriktat i självorganiserande
team med fokus på kundens nytta och produktens kvalité.

Efterfrågad yrkesroll
Branschen har ett stort rekryteringsbehov och efter
utbildningen kan du bland annat arbeta som webbutvecklare, applikationsutvecklare eller systemutvecklare
med fokus på .NET och JavaScript.
Att skapa webbapplikationer med C# och .NET samt
att skapa användarvänliga, moderna användargränssnitt med hjälp av HTML5, CSS3 och JavaScript kan bli
dina kommande arbetsuppgifter.

Fakta

Yrkeshögskolepoäng
400 Yh-poäng (2-årig yrkeshögskoleutbildning)

Utbildningsstart
Augusti 2020

Studietakt
Helfart

Utveckling av webb
I utbildningen lär du dig att arbeta med moderna
webbsystem, deras utveckling och säkerhet. Du får lära
dig att använda moderna JavaScript-ramverk och att
utveckla avancerade webbsystem med till exempel
ASP .NET MVC.
Som webbutvecklare arbetar du ofta i team och
under utbildningen utmanas du att utveckla din samarbetsförmåga och anställbarhet. Du får också kunskap
och förståelse för gruppdynamikens betydelse för ett
projekts resultat.
Utbildningens upplägg
Utbildningen sker på distans med träffar i Värnamo några
gånger per termin. Under utbildningen läser du också två
företagsförlagda kurser, Lärande i arbete (LIA), där du får
träna dina färdigheter i praktisk handling ute på företag.
Det innebär en möjlighet till direktkontakt med arbetsgivare och branschfolk och en god insikt i ditt framtida
arbete redan under utbildningens gång.
Att studera på distans ger dig mer flexibilitet. Det innebär också stort eget ansvar att lägga den tid som krävs på
studierna. Medverkan på de fysiska träffarna i Värnamo
är också en viktig del av den pedagogiska modell som
utbildningens upplägg bygger på.
Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är
utbildningens huvudman, har i nära samarbete med företagen i branschen tagit fram utbildningens innehåll så
att den direkt svarar mot marknadens kompetensbehov.
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Branschen växer,
inte minst i vår
region!

Vi har ett behov av personal från en hantverksmässigt
inriktad utbildning snarare än de mer akademiskt
fokuserade. En mycket god programmeringsgrund i C#
är en kunskap som vi efterfrågar liksom en färdighet att
snabbt ta till sig nya moderna ramverk och verktyg. Vi
har valt att engagera oss för att påverka utbildningens
innehåll så att den är relevant för vår verksamhet.
- Johan Kristins, Utvecklare/Projektledare Netmine AB

Välkommen till Värnamo
I västra delen av Småland ligger Värnamo - en charmig småstad med gott
om caféer, uteserveringar, shopping och härlig natur. Orten är präglad av den
entreprenöriella Gnosjöandan, sin historia inom möbeldesign och de många
vattendragen.

En aktiv ort
Vi kan stolt konstatera att du en ledig dag kan välja
allt från en konstutställning på konst- och designcentret
Vandalorum till att paddla kanot eller spendera
en dag i trädtopparna på höghöjdsbanan på Isaberg
Mountain Resort.
Varför inte ett besök i Gummifabriken med bio,
bibliotek och restaurang. Kanske passar en avslappnad
dag med shopping och en lunch på en uteservering
vid vattnet bättre?
Ditt Värnamo
Ditt Värnamo är en del av Värnamo Näringsliv AB som
verkar för att nyinflyttade ska trivas och utvecklas i
Värnamo. Om du har frågor eller funderingar kring din

nya hemstad så svarar Adam Svensson gärna på dessa.
Ditt Värnamo arrangerar också aktiviteter för Campus
Värnamos studenter.
Nära till allt
Om du har hemlängtan eller vill till storstaden så är
kommunikationsmöjligheterna många. Värnamo ligger
centralt i södra Sverige och du tar dig snabbt till din destination med bil, buss, tåg eller flyg. Stationen ligger ett
stenkast från Campus Värnamo och på två timmar når du
Göteborg, Malmö eller Kalmar. Tågen går också till både
Jönköping och Växjö, där du kan ta flyget.

Foto: John Nelander/Vandalorum

Studentbostäder

Studenternas högkvarter
På andra sidan gatan från Campus Värnamo finns 74 attraktiva studentlägenheter. Läget är centralt med bara några minuters promenad till
järnvägsstationen och centrum.
Bra boende
I Värnamo har vi gott om studentbostäder. Mitt emot
Campus Värnamo finns tre fastigheter med fräscha studentlägenheter som hyrs ut av det kommunala fastighetsbolaget
Finnvedsbostäder. Lägenheterna är mellan 22 - 32 m2.

Flera fastighetsbolag hyr dessutom ut lägenheter och det
finns möjlighet att hitta inackorderingsrum.
Mer information hittar du på campus.varnamo.se/boende

De har eget pentry med kyl och frys samt badrum med
dusch. I hyran ingår kabel-TV med basutbud från ComHem
samt 100 Mbps bredband från Värnamo Energi med avsikt
att skapa bra studiemöjligheter i lägenheterna.
Gå in på www.finnvedsbostader.se för att registrera dig
som kund och ansöka om att få hyra en studentlägenhet.

Finnvedsbostäder Hus 1 & 2
exempellägenhet 22 m2.
Foto: Accent Arkitekter

BRA ATT VETA

Foto: Accent Arkitekter

Gummifabriken
Det är spännande att vara en del av Värnamo kommuns stora tillväxtsatsning
i Gummifabriken. Med fokus på kunskap och innovation finns vi på platsen
för många spännande möten som leder till tillväxt.
Redan idag blir idéer till företag och företags problemställningar blir lösta
genom studenters skarpa projekt.

Näringsliv, utbildning och kultur
I Gummifabriken verkar näringsliv, utbildning och kultur
med en gemensam agenda för tillväxt. Här bedrivs en väl
avvägd mix av såväl offentliga som privata verksamheter
med fokus på kunskapsgenererande och innovation.
Aktiv och medveten samproduktion mellan befintliga
verksamheter skapar synergier och förutsättningar för helt
nya verksamheter. Gummifabrikens verksamheter och
Gummifabriken som plats gör besökare till en aktiv deltagare och medskapare av framtiden.
Ett hus som sjuder av liv
Utbudet i lokalerna är stort och skiftande - en central del är
restaurangen, caféet och uteserveringen. Här finns också
en matsal särskilt tillägnad studenterna. Biblioteket med
sina olika plan har flera spännande temarum och auditoriet
med plats för över 400 besökare är scenen för många olika

föreställningar. Livescenen möjliggör de mindre framträdandena och i biosalongerna finns filmmyset på nära håll.
Ett axplock av aktiviteter
Det är efterlängtat att kunna erbjuda våra studenter en
helhet med ett spännande och kreativt campus utöver
studierna. Studenterna kan lyssna på musik från livescenen
under lunchen, ha temafester i restaurangen eller pausa
från studierna med en filmpremiär på bion eller en konsert
i auditoriet.

SCANNA QR-KODEN
OCH SE FILMEN OM
GUMMIFABRIKEN

En kreativ mötesplats i Värnamo

BRA ATT VETA

Svenska Bio
Biostaden i Värnamo är något alldeles extra. När Svenska
Bio byggde biografen i Gummifabriken så valde de att satsa
på en toppmodern biograf för bästa möjliga filmupplevelse.
Detta uppnås genom ett riktigt maffigt ljudsystem, sköna
fåtöljer och nypoppade goda popcorn tillsammans med
trevlig och personlig service.
Biodukarnas storlek är naturligtvis också central och i
salong 1 Biostaden finner ni en av Sveriges fem största
biodukar. Totalt rymmer biografen tre salonger med plats
för 325 biobesökare.
Madame Brasserie & Café
Madame är ett franskt brasserie och café med eget bageri.
I caféet bakas surdegsbaguetter, franska bakverk och fantastiska kanelbullar. I sortimentet finns också nyttiga gröna
smoothies, rawfood chokladbollar och take-away.
Caféet öppnar tidigt varje vardagsmorgon. Till lunch serveras alltid ett köttalternativ, ett vegetariskt alternativ och
ett fiskalternativ. Lunchen serveras vardagar 11.30-14.00.
Studenter har rabatt på Madame Brasserie & Café.

Bibliotek & Kultur
Stadsbiblioteket i Gummifabriken har öppet sju dagar i
veckan. Här finns kurs- och facklitteratur, studieplatser,
grupprum och mycket mer! Stadsbiblioteket och Campus
Värnamo har ett nära samarbete och behöver du hjälp med
informationssökning eller personlig handledning hjälper
studiebibliotekarierna dig!
Är du intresserad av kultur erbjuder kulturförvaltningen
ett fullspäckat program med bland annat musikmeditation
och författarbesök.
Värnamo Näringsliv
Värnamo Näringsliv, VNAB, är ett utvecklingsbolag som
arbetar för att stimulera tillväxten i vår region. Där kan du
få hjälp med att starta företag via Science Park, få hjälp att
snabbt komma in i samhället genom inflyttarlotstjänsten
Ditt Värnamo, och du är också välkommen att ta del av
deras stora nätverk.
VNAB bygger verksamheten på en nära dialog och ett
tätt samarbete mellan företagen, kommunen, Campus
Värnamo och andra aktörer som tillför Värnamo värdeskapande tjänster. Målet är att Värnamo skall vara en attraktiv
kommun att bo, driva företag och arbeta i.

Hitta hit!
Så här tar du dig till Campus Värnamo och Gummifabriken.
Oavsett hur du väljer att resa hit är det lätt att ta sig till oss.
GPS-koordinater: 57.189327, 14.037357
Bil
Värnamo ligger mitt i den södra delen av Sverige,
där E4:an och riksväg 27 korsar varandra.
Avfarterna 84 och 85 på E4:an är de norra samt södra
avfarterna till Värnamo. Från Göteborg tar du dig enklast hit
via riksväg 40 till Borås, sedan riksväg 27 mot Värnamo.
Om du reser österifrån, till exempel Kalmar, reser du lättast
via riksväg 25 och sedan till Värnamo på riksväg 27 mot
Göteborg.
Tåg och buss
Tågstationen finner du på Järnvägsplan. Precis intill
tågstationen ligger busstationen. Stationen i Värnamo
ligger bara ett stenkast från Gummifabriken.

Expressbuss
Swebus Expressbuss stannar vid ICA Kvantum på
Malmövägen i Värnamo. Med deras hjälp kan du ta dig
till Värnamo från många håll i Sverige, och även från
Köpenhamn eller Oslo. Mellan ICA Kvantum och bussoch tågstationen går lokalbussar med täta avgångar.
Flyg
De närmsta flygplatserna är: Jönköping Airport (ca 70km
från Värnamo), Småland Airport i Växjö (ca 70km från
Värnamo) och Göteborg Landvetter (ca 170 km från
Värnamo).
Parkering
Norra sidan av Gummifabriken, infart från Jönköpingsvägen.
Parkeringen rymmer 217 platser. Det finns 3 parkeringsplatser
för rörelsehindrade och 8 platser med laddstationer för elbilar.

Kontakta oss gärna!
Välkommen att höra av dig till någon av våra
utbildningsledare eller studie- och yrkesvägledare.
Om vi är svåra att nå via telefon så maila gärna och lämna
dina kontaktuppgifter så ringer vi upp!

Per-Olof Nordmark

Utbildningsledare
0370 - 37 71 92
emeli.hellstrom@varnamo.se

Studie- och yrkesvägledare
0370-37 79 95
per-olof.nordmark@varnamo.se

Hanna Hartikainen

Veronica Sandkvist

Utbildningsledare/studentcoach
0370 - 37 79 78
hanna.hartikainen@varnamo.se

Utbildningsledare
0370 - 37 74 83
veronica.sandkvist@varnamo.se

Irene Hallman
Utbildningsledare
0370 - 37 80 24
irene.hallman@varnamo.se

KONTAKT

Emeli Hellström

campus.varnamo.se

Campus Värnamo
Jönköpingsvägen 15
331 83 Värnamo

Telefon 0370 - 37 70 00
E-post campus@varnamo.se

