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Hej!
Tiden går fort och nu är det ett bra tag sedan du avslutade dina studier hos oss på Campus Värnamo!
Vi vill med detta brev informera dig lite om vad som händer här på skolan och be dig att fylla i en kort
enkät gällande din nuvarande sysselsättning, samt få en uppdatering av dina kontaktuppgifter – vi vill
gärna behålla kontakten med dig!

Enkät för alumner (tidigare studenter)
Det är viktigt för oss att veta vart våra studenter tar vägen efter utbildningen. Dels för att vi själva är
nyfikna på vad du gör men också 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!

Det händer mycket på Campus Värnamo!
I dagsläget är det drygt 300 studenter som läser program eller kurser i på Campus Värnamo. Utöver
det så har Kompetensakademin olika utbildningar för kommunens anställda och Teknikcenter har en
mängd aktiviteter i väntan på att få flytta in i sina nya lokaler. Vi har också ett stort projekt igång för
att utveckla samverkan med näringslivet med målet att vara med att bidra till branschernas
kompetensutveckling, till att börja med inom industrin. Ta gärna kontakt med Niclas Stensson om det
företag du jobbar på har behov av kompetensutveckling!
Följ oss gärna på Facebook så får du ta del av alla våra nyheter! 
Inför utbildningsstarten hösten 2018 har vi tagit fram en ny utbildningskatalog.
Kika gärna i den och sprid den gärna vidare.
Ledarskap och Konflikter & konflikthantering är några exempel på fristående kurser som startar till
våren. Du är varmt välkommen att söka och komma tillbaka för att läsa en kurs!

Campus Värnamo fyller 10 år
Den 8 december firade Campus Värnamo 10-årsjubileum, se hemsidan.

Gummifabriken börjar bli klar
Den 1 december serverades det första julbordet i Gummifabrikens nya restaurang Madame
Brasserie. Över 2 000 personer ska få njuta av julbord och show fram till jul. I januari öppnar
restaurangen för allmänheten. Biograferna får öppna den 20 december men vi har ännu inte fått
besked om när premiären sker – håll utkik på Svenska Bio!
I februari öppnar biblioteket och i mars planeras auditoriet vara klart! Teknikcenter har ännu inte fått
tidplan för när inflyttning kan ske men vi hoppas att det blir någon gång efter årsskiftet.

Jobb-GPS
Den 8 mars 2018 är det åter dags för Jobb-GPS i Gummifabriken, södra Sveriges största jobb- och
utbildningsmässa. Lägg gärna in datumet i kalendern. Välkommen som utställare eller besökare!
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Hjälp oss att synas!
Många hittar sin framtida utbildning på Studentum.se. Recensioner om utbildningarna, som tidigare
studenter har skrivit, spelar stor roll i valet av utbildning. Ni som har studerat hos oss är några av våra
viktigaste ambassadörer och därför vill vi ha din hjälp att recensera den utbildning du gått hos oss.
Recensionen tar väldigt kort tid att göra, se länk nedan.
Stort tack på förhand!
3D-teknik
Fastighetsingenjör
Integrationspedagog
Produktionsutveckling
Webbutvecklare .NET

Jag vill avsluta med att påminna dig om att fylla i alumnenkäten och
önska er alla En riktigt God Jul och Gott Nytt År!

