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Högt söktryck

Bara timmar efter att webbanmälan öppnades för
aktiviteter och projekt i Gummifabrikens Teknikcenter var över 100 elever anmälda. Anmälningarna
ökar och är uppe i över 300. Möjlighet finns fortfarande för förskola och grundskola att anmäla sig på
www.teknikärkul.se

73 nya heltidsstudenter

Vi hälsar alla studenter, ettor som tvåor välkomna
till höstterminen på Campus Värnamo och Gummifabriken. Totalt har 73 studenter påbörjat sina
heltidsstudier denna höst. 35 studenter kommer
från orter utanför GGVV-regionen, bland annat från
Borlänge, Malmö, Göteborg, Lidingö, Norrköping,
Linköping och Lerum.

Fritidsaktiviteter med KomTek

I Gummifabrikens Teknikcentret finns det en kommunal teknik- och entreprenörsskola som heter
KomTek Värnamo, där barn och ungdomar som är
teknikintresserade får bygga, testa och utveckla ny
teknik på sin fritid. Under eftermiddagar och kvällar
erbjuder KomTek Värnamo fritidskurser. Anmälan
är öppen för höstens tre fritidskurser.
Läs mer på www.teknikärkul.se/komtek

3D-café lanseras i Sverige

I höst blir Värnamo först ut i landet med ett café där
besökarna kan göra sina egna 3D-utskrifter. Det är
friformningsföretaget Acron som arrangerar caféet,
i samarbete med Gummifabrikens Teknikcenter.
Caféet är öppet tre kvällar under hösten och riktar
sig till alla intresserade, från 16 år och uppåt. Det
arrangeras första gången den 23 september, i Teknikcenters lokaler på Gummifabriken i Värnamo. För
mer information, anmälan och program,
www.teknikärkul.se/3D

Mentorsprogram

Förra veckan startade Campus Värnamos
Kompetensakademi ett mentorsprogram, en viktig
del i Komptensakademins ledarutveckling för Värnamo kommuns chefer. Programmet startade med
gemensam utbildning för de fem mentor-adeptpar
som deltar. Den 16 september fortsätter programmet med en inspirationsdag. Därefter kommer de
att starta sina enskilda träffar, vilka sker minst en
gång i månaden under en 18 månaders period.

Lyckad Kickoff

Höstterminen på Campus Värnamo började med
en lyckad Kickoff. För de nya heltidsstudenterna
har de första veckorna präglats av roliga aktiviteter
i kombination med utbildning, studentförening och
Värnamo kommun. Tack vare studenterna har det
varit en rolig och trygg start på terminen.
– Vi vill att studenterna ska få en rimlig chans att
lära känna varandra och en del av personalen. Genom konkreta aktiviteter visar Campus Värnamo på
den närhet som finns här på ett professionellt sätt.
Förhoppningsvis har vi inspirerat och skapat glädje
inför den tid som studenterna kommer ha gemensamt under de kommande två åren,
säger Enikö Ohlsson, Verksamhetschef.
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