Framtidsmässa 2019
Tisdag 5 mars är det dags för årets inspirerande Framtidsmässa!
Denna dag ger dig en unik möjlighet att få lyssna och
ställa frågor till informatörer från olika universitet,
högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor, utlandsstudier,
representanter från yrkeslivet m.fl.
Framtidsmässan är till både för dig som inte alls vet vad
du skall göra efter gymnasiet och för dig som vet ungefär
vad du vill syssla med. Motsvarande information så här
samlad kan du inte få efter gymnasiet så passa på att
lyssna och ställa frågor till våra informatörer.

Program
Kl. 09.00-13.00
Informationspass och bokbord på Jenny Nyströmsskolan



Du har under dagen möjlighet att gå på en mängd olika informationspass som
är 30 minuter långa.
Dessutom har de flesta informatörer bokbord i gallerian på Jenny
Nyströmsskolan. Där kan du också få information samt ställa dina frågor.

Lunch
 Kaggs elever äter på Kaggskolans matsal
 Elever på Jenny och Stagg äter på Jenny Nyströmsskolan
 Dessa matsalar är öppna mellan kl. 10.45 och 13.00
 Elever från CIS m fl. äter enligt sin skolas anvisningar
Välkomna!
önskar
Studie- och yrkesvägledare
inom
Kalmarsunds Gymnasieförbund

OBS! Kolla informationstavlan i Gallerian på Jenny på mässdagen för
eventuella ändringar i schemat!
DESIGN, KONST, KULTUR OCH MUSIK

F3

F3

N4

Kulturledarprogrammet, Linnéuniversitetet
Läs till kulturledare eller kulturarrangör – med goda möjligheter till fördjupning i kulturverksamheter och
konstformer som speciellt intresserar dig. Programmet för kulturledare utbildar för långsiktigt arbete
inom kulturområdet men lär dig också att arbeta med projekt inom bildkonst, musik och film.
Visual communication + change och Design + change, Linnéuniversitetet
Förändra världen med design (passet går på engelska)Do you want to use design to make a difference
in the world? Linnaeus University's programmes Visual communication + change and Design + change
prepare you for a number of emerging and established careers in the world where you can use your
creative skills in relation to your understanding of the complexity of sustainability.
Oskarshamns folkhögskola
Musiklinjen på Oskarshamns Folkhögskola är till för dig som vill utveckla din musikalitet och ditt
musikerskap tillsammans med andra människor som alla brinner för musik. Genom enskilda
instrumentlektioner, ensemblespel, teori och gehör och mer därtill vill vi ge dig en hållbar grund att stå
på i ett framtida liv som musiker, musiklärare, kompositör, kyrkomusiker, pianotekniker eller kanske
bara med en stor passion för att musicera! Musiklinjen erbjuder inriktningarna afro/jazz, klassisk,
klassisk gitarr, stråk, komposition. Dessutom finns även två yrkesutbildningar med musikinriktning,
kyrkomusiker och pianotekniker!

inget pass Kulturarv i samtid och framtid, Linnéuniversitetet

N1

Nybro yrkesvux: Design och konstglas, Finsnickeri
Vill du vara med och inreda Sverige? Yrkesvux Finsnickeri är en kreativ 1-årig grundutbildning i
modernt möbelsnickeri, med andra ord första steget till att inreda Sverige! Infopasset handlar om
branschens yrken, en ljus arbetsmarknad med många möjligheter.

ARKITEKTUR

N3

Atrio Arkitekter i Kalmar
Johan Lunde har närmare trettio års erfarenhet som arkitekt. Han berättar om små och stora projekt
och hur vardagen för en arkitekt kan se ut.

EKONOMI

F2

Industriell ekonomi, Linnéuniversitetet
Industriell ekonomi – språngbrädan till toppjobb som hjälper Sverige överleva! Kombinationen teknik
och ekonomi ger dig rätt bredd för att så att du så småningom kan leda en verksamhet. Fokus ligger
på produktion, automation, robotisering och optimering av processer.

F4

“Costumer Experience Management" och "Detaljhandel och Service Management"
Linnéuniversitetet
Hur upplever vi företag och deras varumärken? Utveckla kundupplevelser med bas i ekonomi.

F5

Nationalekonomprogrammet, Linnéuniversitetet
Nationalekonom är ett yrke för dig som är intresserad av samhällsfrågor och samtidigt har ett intresse
för matematik och statistik.

F5

Enterprising & Business Development, Linnéuniversitetet
Utveckla affärer genom skarpa affärsprojekt på företag i regionen. Det är du som skapar framtidens
möjligheter och entreprenörsanda.

F5

Ekonomihögskolans utbildningar, Linnéuniversitetet
Studera Ekonomi vid Linnéuniversitetet! Under dessa pass presenteras Ekonomihögskolans
programutbud.

FÖRSVARET

AULA

Försvarsmakten
Din framtid i Försvarsmakten. Vi berättar om vad värnplikten innebär, vägen in i Försvarsmakten och
vad vi gör.

JURIDIK

N3

N3

Advokatfirman Kronan
Vägen till att bli jurist/advokat och hur det är att arbeta som jurist/advokat i praktiken.
Jonas Hult, internationell säkerhetskonsult samt f.d chef inom SÄPO och polisen
Jonas berättar om att gå juristutbildningen inte bara innebär att man jobbar på kontor eller domstol i
Sverige. Det finns en mängd olika yrken där kunskap och förmågan man får under utbildningen, bland
annat att analysera problem, kommer till nytta. Har man tur kan man också studera eller jobba
utomlands.

VÅRD, HÄLSA OCH BETEENDEVETENSKAP

F1

F5

F6
N5

F6

Sociologiprogrammet, Linnéuniversitetet
Vill du arbeta med frågor som rör samspelet mellan människor och samhälle? Då ska du läsa
Sociologiprogrammet! Programmet ger dig kunskap och verktyg för att studera samhället, sociala
relationer och människors handlingar.
Socionomprogrammet, Linnéuniversitetet
Socionom är ett yrke som passar dig som är intresserad av allt från människor och mänskligt beteende
till samhällsfrågor. För socionomexamen ska du som student visa kunskap och
förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Huvudområdet
för socionomprogrammet är socialt arbete, i programmet ingår även juridik.
Psykologprogrammet, Linnéuniversitetet
En psykolog arbetar med människor, deras tankar, känslor, beteenden och samspel.
Psykologutbildningen vid Linnéuniversitetet betonar klinisk tillämpning och du kommer under
utbildningens gång få möjlighet att, under handledning, träffa klienter på vår utbildningsmottagning.
Sjuksköterskeprogrammet, Linnéuniversitetet
Programmet syftar till att ge dig redskap för att möta människor i utsatta situationer med behov av
vård. Det innehåller en spännande mix av teoretiska kurser och klinisk verksamhetsförlagd utbildning
(praktik).
Optikerprogrammet, Linnéuniversitetet
I programmet får lära dig om optik - för att förstå hur glasögon och kontaktlinser avbildar omvärlden,
hur ögat är uppbyggt samt om normala och sjukliga förändringar som påverkar dess funktion. Det ingår
flera praktiska moment, som att genomföra synundersökningar, tillpassa glasögon och kontaktlinser
samt verksamhetsförlag utbildning (praktik) hos optiker och på ögonklinik.

F6

Nutrition och livsmedelsvetenskap, Linnéuniversitetet
Du lär dig vad olika livsmedel består av, hur livsmedel tillverkas på ett säkert sätt och hur kosten
påverkar kroppen och dess funktioner. Som "livsmedelskemist" är du efterfrågad och kan arbeta både
inom livsmedelssektorn och i offentlig verksamhet.

F5

Biomedicinsk analytiker, Linnéuniversitetet
Du läser kemi, biokemi, cell- och molekylärbiologi och fysiologi, liksom yrkesspecifika kliniska ämnen.
Du får lära dig patientbemötande, provtagning, etik och sjukdomslära.

N3

N3

Psykolog Ellen Lindén ger exempel på hur arbetet som kliniskt verksam psykolog och psykoterapeut
kan vara
Socionom
Rebecka Fyhr och Matilda Liljenberg berättar hur det är att jobba som socialsekreterare med barn och
ungdomar.

SAMHÄLLSVETENSKAP, SPRÅK OCH POLITIK

F1

F4

N10

F2

F4

N13

Internationella samhällsstudier inriktning politik och samhällsanalys, Linnéuniversitetet
Programmet vänder sig till dig som vill studera internationella samhällsfrågor både ur ett
samhällsvetenskapligt och ur ett humanistiskt perspektiv. Det ger dig möjligheter att arbeta med
utredningar, planering, kontaktskapande och relationer inom såväl svenska som europeiska och
internationella organisationer, förvaltningar och företag.
Språk och politik och Språk, kultur och kommunikation, Linnéuniversitetet
Språk - nyckeln till framgång. Vill du jobba med kommunikation, administration, ekonomi, kultur, turism,
undervisning eller översättning? Programmen Språk och politik eller Språk, kultur eller kommunikation
är två program med språkfokus och möjlighet att plugga utomlands.
Freds-och utvecklingsprogrammet, Linnéuniversitetet
Programmet förbereder dig som vill jobba internationellt eller lokalt med hållbar utveckling,
socioekonomiska förhållanden, mänskliga rättigheter, konflikter, säkerhet och fredsbyggande. Du
kommer kunna arbeta inom internationella och nationella organisationer, företag, offentliga institutioner
och icke-statliga organisationer.
Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier, Linnéuniversitetet
Vill du arbeta med internationella och globala frågor i Sverige eller utomlands? Då ska du välja
Internationella samhällsvetarprogrammet. Syftet är att ge dig kunskaper i globala teman där bland
annat frågor om demokrati, internationell rätt, mänskliga rättigheter, migration, utveckling och
interkulturella möten står i fokus.
Programmet för studier av Sustainable Democracy and Governance, Linnéuniversitetet
Är du intresserad av frågor som rör hållbarhet, demokrati och samhällsstyrning? Då är detta program
om hållbar demokrati och samhällsutveckling i relation till globala och gränsöverskridande frågor helt
rätt för dig!
Summer academy, Linnéuniversitetet
Testa internationella studier på hemmaplan. En sommarkurs bland studenter från världens alla hörn
ger en god bild av att såväl plugga på universitetet som att plugga i en internationell omgivning.
Dessutom en fantastisk chans att få vänner och kontakter från andra länder

PEDAGOGIK OCH LÄRANDE

N6

N2

N6

Campus Västervik: Socialpedagogiska programmet och Förskollärarprogrammet.
Socialpedagogerna var finns dom efter utbildningen? Bli förskollärare! Nytt program på Campus
Västervik.
Gamleby Folkhögskola: Fritidsledarutbildning
Som fritidsledare är du en person som gör skillnad i andra människors liv genom att engagera dig och
vara en positiv och bekräftande kraft.
Fritidsledarutbildningen på Gamleby folkhögskola är inriktad mot friluftsliv, friskvård och ledarskap. Här
får du utveckla din förmåga att stärka andras tilltro till sin förmåga. Tillsammans skapar vi minnen,
erfarenheter och kontakter för livet.
Lärarutbildning, Linnéuniversitetet.
Fler lärare behövs! Att vara lärare, rekryteringsbehovet och sökbara lärarprogram/inriktningar vid Lnu

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH JOURNALISTIK
Inget pass Hyper Island
Att vara student på Hyper Island skiljer sig från andra skolor; studenterna har varken lärare, tentor eller
läroböcker. Branschaktörer från hela världen leder istället seminarier och föreläsningar och fokus ligger
på praktiskt lärande i verkliga projekt. Som student på Hyper Island arbetar man oftast på en uppgift; i
form av ett brief eller ett case från ett företag eller organisation. Hyper Island är en brygga mellan
utbildningssektorn och näringslivet, och de utvecklar alla program i nära samarbete med industrin. 8/10
av nyutexaminerade studenter får direkt jobb inom sina utbildningsområden. På Hyper Island i
Karlskrona kan man läsa programmen Digital Media Creative, Motion Designer, UX Designer eller
Business Developer (distans).

Informationspass på Framtidsmässan den 5 mars 2019

Tid 30 min

Pass
Sal

09.00-09.30

09.40-10.10

10.20-10.50

11.00-11.30

11.40-12.10

12.20-12.50

Sal
N1

Yrkeshögskolan raka vägen till jobb

CNC-tekniker

Vill du vara med och
inreda Sverige?

Yrkeshögskolan raka vägen till jobb

3D-tekniker inom
additiv teknik

Vill du vara med och
inreda Sverige?

Nybro Yrkesvux

Nova Oskarshamn

MÖLK

Nybro Yrkesvux

Frontendutvecklare,
Javautvecklare,
CADkonstruktör,
Teknikinformatör
ECutbildning

Fritidsledarutbildning

Att jobba som
socialsekreterare
med barn och
ungdomar
Rebecka Fyhr o
Matilda Liljenberg

Nova Oskarshamn

MÖLK/Campus
Vimmerby

Frontendutvecklare,
Javautvecklare,
CADkonstruktör,
Teknikinformatör
ECutbildning

Fritidsledarutbildning

Bli internationell kock
eller konditor!

Solidaritetskåren något för dig?

Gamleby
Folkhögskola

Swiss Education
Group

Kumulus

Juristutbildningen
kan leda till mer än du
tror! F.d SÄPO-chef
berättar

Att arbeta som
psykolog och
psykoterapeut

Vägen till och att
arbeta som
jurist/advokat

Vardagen som
arkitekt med stora
och små projekt

Jonas Hult

Ellen Linden

Advokatfirman
Kronan

Atrio Arkitekter i
Kalmar

Att jobba som
socialsekreterare
med barn och
ungdomar
Rebecka Fyhr o
Matilda Liljenberg

Sal
N4

Musiklinjen
Oskarshamns
Folkhögskola

Musiklinjen
Oskarshamns
Folkhögskola

Musiklinjen
Oskarshamns
Folkhögskola

Musiklinjen
Oskarshamns
Folkhögskola

Musiklinjen
Oskarshamns
Folkhögskola

Musiklinjen
Oskarshamns
Folkhögskola

Sal
N5

250 yrkeskategorier vad passar dig

Att arbeta inom
äldreomsorgen

Nyfiken på att starta
egen E-handel?

250 yrkeskategorier vad passar dig

Sjuksköterskeprogrammet

Region Kalmar län

Nybro kommun

Hatstore

Region Kalmar län

Linnéuniversitetet

Fler lärare behövs!
Lärarutbildning

Har du en affärsidé?

Har du en affärsidé?

Fler lärare behövs!
Lärarutbildning

Har du en affärsidé?

Linnéuniversitetet

Förskollärarprogrammet och
Socialpedagogiska
programmet
Campus Västervik

Drivhuset - uppstart
för unga företagare

Drivhuset - uppstart
för unga företagare

Ingen ska bli
utnyttjad i arbetslivet!

Framtiden börjar på
BTH!

LO-distriktet Småland
och Blekinge

Blekinge Tekniska
högskola

Freds- och
utvecklingsprogrammet

Freds- och
utvecklingsprogrammet

Linnéuniversitetet

LTH - En plats för
drömmar och
upptäckter

Så är det att bo och
studera i
studentstaden Lund

Lunds Tekniska
Högskola

JU är ett modernt
lärosäte med en
tydlig internationell
profil

Lunds Universitet
Nordens största
specialist på arbete
och resande i världen
GoXplore

Sal
N2

Sal
N3

Sal
N6

Sal
N10

Sal
N11

Sal
N13

Au Pair i USA
Culture Care Au Pair

Nybro kommun som
arbetsgivare

Gamleby
folkhögskola

Linnéuniversitetet

Drivhuset - uppstart
för unga företagare

Ingen ska bli
utnyttjad i arbetslivet!

Ingen ska bli
utnyttjad i arbetslivet!

Linnéuniversitetet

LO-distriktet Småland
och Blekinge

LO-distriktet Småland
och Blekinge

LTH - En plats för
drömmar och
upptäckter

Så är det att bo och
studera i
studentstaden Lund

Jönköping University

Lunds Tekniska
Högskola

JU är ett modernt
lärosäte med en
tydlig internationell
profil

Lunds Universitet

Jönköping University

Testa internationella
studier på
hemmaplan
Summer Academy

Nordens största
specialist på arbete
och resande i världen
GoXplore

Au Pair i USA

Nordens största
specialist på arbete
och resande i världen
GoXplore

Culture Care Au Pair

Sal/Pass

09.00-09.30

Sal
Aulan

Din Framtid i
Försvarsmakten

Sal
F1

Sociologiprogrammet

Internationella
samhällsstudier

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Industriell ekonomi –
språngbrädan till
toppjobb

Byggnadsingenjör och
Byggnadsutformning

LInnéuniversitetet

Sal
F2

Sal
F3

Sal
F4

Sal
F5

Sal
F6

11.00-11.30

11.40-12.10

12.20-12.50

Din framtid i
Försvarsmakten

CAE och IELTS
Språkdiplom för
studier utomlands

Din framtid i
Försvarsmakten

Polisprogrammet

Sjöfart - Moderna
utbildningar med lång
tradition

Polisprogrammet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Industriell ekonomi –
språngbrädan till
toppjobb

Högskoleingenjör i
Energi och miljö

Internationella
samhällsvetarprogrammet

Högskoleingenjör i
Energi och miljö

Linnéuniversitetet

LInnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Kulturledarprogrammet

Visual communication
+ change
Design + change

Elektroteknik
Högskoleingenjör

Kulturledarprogrammet

Elektroteknik
Högskoleingenjör

Visual communication
+ change
Design + change

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Costumer Experience
Management och
Detaljhandel och
Service Management

Programmet för
studier av Sustainable
Democracy an
Governance

Språk och politik
Språk, kultur och
kommunikation

Programmet för
studier av Sustainable
Democracy an
Governance

Matematiker - ett
framtidsyrke!

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Nationalekonomprogrammet

Ekonomihögskolans
utbildningar

Ekonomihögskolans
utbildningar

Enterprising and
Business Development

Biomedicinsk
analytiker

Socionom

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet!

Linnéuniversitetet!

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Idrottsvetarprogrammet

Nutrition och
livsmedelsvetenskap

Journalistik och
medieproduktion
Mediekreatör
Medieentreprenör

Optikerprogrammet

Psykologprogrammet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Biologiprogrammet

Journalistik och
medieproduktion
Mediekreatör
Medieentreprenör
Linnéuniversitetet

09.40-10.10

10.20-10.50

Lyckas med ditt CV och brev Antenn Consulting
Ca 1 timme
Maskinteknik,
inriktning
produktutveckling
Linnéuniversitetet

Mer information om utställarna hittar du i informationshäftet.

Försäljning i Jenny Nyströmsskolans bageributik!
I butiken säljs varierande sortiment av bland annat matbröd, kaffebröd, kakor, tårtor, bakelser, konfektyr som har tillverkats av
restaurang- och livsmedelsprogrammets bagerielever. Mässdagen 5/3 Har bageriet öppet 10:30-12:00. Kontant betalning eller Swish

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH JOURNALISTIK forts

F6

Journalistik och medieproduktion, Mediekreatörprogrammet och Medieentreprenörprogrammet,
Linnéuniversitetet
Är du intresserad av historia, samhällsförhållanden och kultur och hur dessa samspelar med varandra?
Med en utbildning inom medieproduktion och journalistik rustas du för att möta behoven att på olika sätt
kommunicera och förmedla sig med omvärlden.

NATURVETENSKAP

F4

F4

Matematikerprogrammet, Linnéuniversitetet
Matematiker - ett framtidsyrke! Matematiken behövs för att förstå världen och för att förbättra den.
Biologiprogrammet, Linnéuniversitetet
Biologer behövs för att bevara naturens mångfald och för att lösa de komplexa problem som samhället
står inför. I utbildningen kommer du att få träning och färdigheter i allt från cellbiologi och kemi, till
evolutionära processer och naturvård.

POLIS

F1

Polisprogrammet, Linnéuniversitetet
Välkommen till informationspasset där du får veta allt om polisprogrammet! Vill du hjälpa
människor i utsatta situationer? Är du intresserad av samhällsfrågor och vill göra skillnad? Då
kan polisyrket vara något för dig. Under utbildningen får du lära dig att analysera problem, söka kunskap,
se orsakssamband, finna lösningar, fatta beslut och slutligen utvärdera dina insatser.

TEKNIK, IT, INDUSTRI OCH SJÖFART

N10

Blekinge Tekniska Högskola
Framtiden börjar på BTH.En presentation av Blekinge Tekniska Högskola, vilka utbildningar finns hos oss
och varför ska du välja oss?

N2

ECutbildning
Yrkeshögskola. Hur är det att plugga till/jobba som Frontendutvecklare, Javautvecklare, CADkonstruktör
och Teknikinformatör?

inget pass

Elajo-Etec Oskarshamn
YH-utbildning till Automationsingenjör för industri 4.0. Som Automationsingenjör kan du jobba inom flera
olika branscher med utveckling, installation, i driftagning och underhåll av automatiserade system.

F1

inget pass

F1

Maskinteknik, inriktning produktutveckling, Linnéuniversitetet
Maskiningenjör - ett spännande framtidsyrke!Många maskiningenjörer arbetar med produktutveckling i
form av design, beräkningar, simuleringar och kvalitetsfrågor som efterlyses av olika företag.
Högskoleingenjörsprogram i skog och träteknik, Linnéuniversitetet
Utbildningar inom Sjöfart, Linnéuniversitetet:
Moderna utbildningar med lång tradition på Sjöfartshögskolan i Kalmar

N1

MÖLK
En 3D-tekniker inom additiv teknik i metall kommer att lära sig en teknik som idag är en hett eftertraktad
inom industriell tillverkning och har både stor hållbarhet och precision

N1

MÖLK
2-årig yrkeshögskoleutbildning till CNC-tekniker i Vimmerby.
CNC-teknikern arbetar med att programmera och ställa CNC-maskiner för att bearbeta material till en
produkt

F2

Byggnadsingenjör och Byggnadsutformning, Linnéuniversitetet
Studier och Karriärmöjligheter. Vill du jobba med att skapa och utveckla byggnader och miljöer där
människor ska leva, resa och jobba? Då ska du läsa byggteknik eller byggnadsutformning.

TEKNIK, IT, INDUSTRI OCH SJÖFART forts

F2

Energi och miljö, högskoleingenjör, Linnéuniversitetet
Världen står idag inför den gigantiska utmaningen att ställa om till förnybara energisystem. Vi måste
framställa värme, elektricitet och fordonsbränslen från källor som inte bidrar till växthuseffekten eller
annan miljöpåverkan. En högskoleingenjör i Energi och miljö är en viktig del i detta arbete!

F3

Elektroteknik, högskoleingenjör, Linnéuniversitetet
Intresserad av nya innovationer som elbilar, energilagring (batterier) eller smarta elnät för att kunna
utnyttja förnyelsebara energikällor som sol och vind? I så fall kanske en utbildning inom Elektroteknik är
något för dig.
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Lunds tekniska högskola
LTH - En plats för drömmar och upptäckter. En föreläsning för dig som vill veta mer om vardagen som
student på LTH och vilka program du kan välja. På LTH utbildar vi ingenjörer, arkitekter, industridesigners
och livsmedelstekniker. Vi värnar vår speciella LTH-gemenskap med ett händelserikt studieliv och en
fantastisk valfrihet inom utbildningarna. När du slutar hos oss tar du med dig en examen som banar väg
för ett meningsfullt och efterfrågat jobb, men också ovärderliga minnen och erfarenheter. Läs mer om
LTH:s utbildningar på www.lth.se/utbildning

IDROTT OCH HÄLSA

F6

inget pass

Idrottsvetarprogrammet, Linnéuniversitetet
Ta chansen att studera idrottsvetenskap med inriktning mot träning, kost och hälsa. Utbildningen ger dig
kunskaper att arbeta med hälsa i organisationer och företag. Programmet ger dig även färdigheter att
starta egen verksamhet inom hälso- och träningsbranschen. Utbildningen innehåller även praktiska
moment som hälsocoach, valbar praktik och ger dig dessutom möjlighet att bli certifierad personlig
tränare (PT).
Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program, Linnéuniversitetet

ALLMÄN/ÖVERGRIPANDE INFORMATION
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Jönköping University
JU är ett modernt lärosäte med en tydlig internationell profil. Vi har 350 partneruniversitet världen över
och många av våra studenter har möjlighet att spendera en termin utomlands under sin utbildning. Vi har
utbildningar inom allt ifrån Ljusdesign till Internationellt arbete.

inget pass

Kunskapsnavet är ett vägledningscenter för vuxna som är folkbokförda i Kalmar, Mörbylånga och Torsås
kommuner. Vi vägleder kring vuxenutbildning på olika nivåer.
Kanske vill du:
- Gå en yrkesutbildning
- Veta vad som krävs för olika studier
- Slutföra en gymnasieutbildning
- Läsa kurser för grundläggande eller särskild behörighet
- Läsa kurser där du har fått betyget F
- Göra en prövning för att höja betyg
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Lunds universitet
”Så är det att bo och studera i studentstaden Lund” Lund erbjuder en fantastisk studiemiljö där du blir en
av 40 000 studenter. Här kan du välja mellan 240 program och 1 900 kurser.

ÖVRIG UTBILDNING
pass med
MÖLK

N1

Campus Vimmerby
2-årig yrkeshögskoleutbildning till CNC-tekniker i Vimmerby.
CNC-tekniker arbetar med att programmera och ställa CNC-maskiner för att bearbeta material till en
produkt. Efterfrågan på CNC-tekniker är stor! Utbildningen är utformad i samarbete med företag som
behöver kompetensen.
En stor del av utbildningen görs ute på företag.

ÖVRIG UTBILDNING forts
inget pass
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Campus Hultsfred
Studieort för YH utbildningen 3D tekniker Additivt teknik i metall
Studieort för Förskollärarprogrammet
Nova Oskarshamn
Yrkeshögskolan - raka vägen till jobb. Vi berättar vad yrkeshögskola innebär och informerar även om våra
utbildningar
Drifttekniker/Processoperatör 400 YH-poäng
VVS-ingenjör 400 YH-poäng (YH-logga)
Produktionsteknik 270 YH-poäng
Tandsköterska 325 YH-poäng
Stödpedagog 200 YH-poäng (YH-logga)
Specialistundersköterska - äldre 200 YH-poäng

UTLAND
inget pass

Arbetsförmedlingen Utland
Funderar du på att åka och jobba utomlands? Kom och lyssna på Arbetsförmedlingen som informerar om
vad som gäller

inget pass

Bluechip Athletics Idrottsstipendier
Bluechip Study USA - ledande experter på stipendier och idrott i USA

AULA
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CAE och IELTS
Funderar du på att arbeta eller studera utomlands? Då behöver du ett bevis på dina språkkunskaper.
Jane Davies förklarar vilket språkdiplom du behöver för att visa att du besitter aktuella och användbara
engelskkunskaper
GoXplore
GoXplore är Nordens största specialist på att kombinera resande med arbete runt om i världen. Varför
inte testa surfa i Australien, hoppa bungyjump i Nya Zeeland eller pumpa puder i Kanada. Detta samtidigt
som du tjänar ihop reskassan på plats? Vi ordnar med visum, flyg och hjälper dig att få ett jobb på en tuff
arbetsmarknad! Eller åk som volontär och gör en insats i världen. Bevara sköldpaddor på Bali, ge stöd till
barn i Ghana eller hjälp sengångare i Costa Rica. Vi har massor av spännande & givande projekt.
Möjligheterna är många och vi hjälper dig iväg på ditt livs äventyr. Dare to GoXplore!
Kumulus
Vill du bo i ett annat land, lära dig ett nytt språk och samtidigt skaffa dig erfarenhet som du kan ha nytta
av hela livet? Då är Europeiska Solidaritetskåren något för dig! Europeiska Solidaritetskåren är ett
EU-program som erbjuder dig mellan 18-30 år en unik chans att åka utomlands i upp till ett år utan
kostnad.
Swiss Education Group
Bli internationell kock eller konditor! Vi erbjuder världsledande kock- och konditorutbildningar i Schweiz.
Betald praktik vart som helst i världen ingår i utbildningarna! Föreläsningen handlar om den internationella
branschen, dess karriärmöjligheter och våra CSN-finansierade utbildningar.
Culture Care Au Pair
Cultural Care Au Pair är ett kulturellt utbytesprogram som ger dig möjligheten att jobba i USA. Som au
pair bor och arbetar du i en noggrant utvald värdfamilj och tar hand om deras barn samtidigt som du får
lön varje vecka och får ta kurser vid ett amerikanskt college. Dessutom har du chansen att resa runt och
upptäcka USA under en längre tid som en local. Kom & lyssna på Madeleine som kommer dela med sig
av sin tid i USA!

FOLKHÖGSKOLA
Inget pass

Högalids folkhögskola
Tillsammans skapar vi en miljö som väcker lust att lära och ger möjlighet till egen utveckling. I vår trygga
lärmiljö får varje deltagare ett personligt bemötande. Läs in behörigheter för vidare studier, fördjupa ett
musikintresse eller förbered dig för ett jobb. Skolans internat erbjuder ett hemtrevligt boende.

inget pass

Vimmerby folkhögskola vänder sig till studerande som vill fördjupa sitt samhälls- och kulturintresse.
Speciella intresseområden är hälsa och vårdarbete. Studierna kan leda till behörighet på grundskole- och
gymnasienivå eller till en yrkesexamen. Våra yrkesutbildningar är: barnskötare, behandlingspedagog och
medicinsk sekreterare.

inget pass

Ölands folkhögskola
ALLMÄN KURS: FÅ HÖGSKOLEBEHÖRIGHET PÅ DINA EGNA VILLKOR
Allmän kurs är för dig som inte gått färdigt gymnasiet men vill få grundläggande behörighet att söka vidare
till högskola, universitet eller till yrkeshögskola. Du kan dessutom välja en inriktning som matchar dina
intressen.
PROFILKURS: TA DITT KREATIVA INTRESSE TILL EN PROFESSIONELL NIVÅ
Tillbringa dagarna tillsammans med konstnärer, filmare, författare och musiker som lär dig hantverket och
hjälper dig att utveckla din egen stil. Samtidigt får du uppleva möten med kreativa människor från alla
bakgrunder och olika delar av världen.

ARBETSMARKNAD/ÖVRIGT
inget pass

Arbetsförmedlingen Ungdom

AULA

Antenn Consulting
Lyckas med ditt CV och brev! Antenn hjälper människor och företag att växa i förändring. vi arbetar med
beprövade metoder, individuell coachning, företagsbesök och nätverkande.

N5

Region Kalmar Län
”250 yrkeskategorier hos Region Kalmar län – vad passar dig?” Region Kalmar län erbjuder bl.a. hälsooch sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vi har ca 250 olika yrkeskategorier och vi är
med och räddar liv varje dag - oavsett yrke.
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N5

N5

inget pass

LO-distriktet Småland och Blekinge
LO=Landsorganisationen "Två tjejer var på ett stall för att få provjobba, helt gratis! De skulle sen få en
anställning på ett år men istället för lön skulle de få fickpengar på 2000 kr i månaden även fast de skulle
jobba mån-fre 8-16. Tycker du detta är rimligt? Ska du söka sommarjobb eller redan har ett extrajobb?
Kom då förbi våran monter och kom på något av våra seminarium för att få reda på vad som är okej och
inte när du jobbar. Ingen ska bli utnyttjad i arbetslivet!
Nybro kommun
Nybro kommuns förvaltningar, Äldreomsorg, Funktionshinderomsorgen samt Måltidsservice presenterar
olika förvaltningar och Nybro kommun som arbetsgivare.
Äldreomsorgen - Praktiksamordnare Robin Stenberg berättar om arbetet inom Omsorgsförvaltningen och
hur det är att arbeta som exempelvis undersköterska.
Nybro kommun
Personalavdelningen - HR-konsult Erica Lirsjö berättar om Nybro kommun som arbetsgivare och olika
pågående projekt.
SYKES är en internationellt ledande leverantör av kundservicelösningar och tjänster för hela livscykeln av
digital marknadsföring, säljkompetens, kundservice, teknisk support m.m. Med över 70 kontaktcenters
och 54.000 anställda hjälper vi 2000 företag och deras slutkunder runt om i hela världen. Vår
företagskultur genomsyras av våra värdeord:
We help people, one caring interaction at a time.
Vi erbjuder dig: Utbildning, personlig utveckling, och goda möjligheter att skapa en karriär inom företaget.
Du kommer få breda kunskaper och en stor erfarenhet som kommer hjälpa dig på och utanför jobbet. Vi
finns på flera orter i Sverige och även på Cypern.

ARBETSMARKNAD/ÖVRIGT forts
inget pass

Uniflex
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med personaluthyrning och rekrytering. Vi är
specialiserade inom lager, industri, bygg och kontor, men i centrala Kalmar rekryterar vi främst till
kundtjänst. Vi erbjuder långsiktiga anställningar med goda utvecklingsmöjligheter och möjligheten att få
en bra start på karriären.

FÖRETAGANDE
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Drivhuset uppstart företag
Har du en affärsidé? Drivhuset är en stiftelse som hjälper Dig som ungdom som vill starta företag.Vi håller
i utbildningar, personliga vägledningar och skapar event för att inspirera och informera om företagande
och entreprenörskap, helt kostnadsfritt!
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Hatstore
Nyfiken på att starta egen e-handel? Vem som helst kan idag enkelt starta sin egen webbshop, men att få
e-handeln att växa är en utmaning. Konkurrensen online är väldigt tuff, men för den drivna finns alla
möjligheter även med en liten budget. Filip Klasson, VD och ägare för Hatstore, ger sina bästa tips om hur
du utifrån en liten budget ändå kan lyckas!

Advokatfirman Kronan
Antenn Consulting - vässa ditt CV och personligt brev
Arbetsförmedlingen Utland
Arbetsförmedlingen Ungdom
Atrio Arkitekter
Blekinge Tekniska Högskola
Bluechip Athletics Idrottsstipendier
CAE och IELTS - språkdiplom för utlandsstudier
Campus Hultsfred - 3D-tekniker, förskollärare
Campus Vimmerby - se MÖLK
Campus Västervik - Socialpedagogik & förskollärare
Culture Care Au Pair - studera och jobba utomlands
Cumulus - EU-program
Drivhuset - uppstart företag
EC utbildning - YH. Data/IT
Elajo-Etec Oskarshamn - YH. Automationsingenjör
Försvarsmakten
Gamleby folkhögskola - Fritidsledare
GoXplore - res och arbeta
Hatstore - E-handel
Hyper Island - Mediautbildningar
Högalids Folkhögskola - allmän kurs, musik,
yrkesförberedande utb.
Jonas Hult - f.d chef på SÄPO
Jönköping university - ljusdesign, internationell profil mm
Kunskapsnavet i Kalmar - vuxenutbildning
Kumulus - Utlandsstudier
LO-distriktet - Rättigheter/skyldigheter i arbetslivet
Lunds Universitet
Lunds Tekniska Högskola - Arkitekt, industridesign,
ingenjörsutb. och livsmedelstekniker
MÖLK- Industriteknik, CNC-teknik
NOVA Oskarshamn - YH. Drifttekniker, VVS-ingenjör,
produktionsteknik, tandsköterska, stödpedagog,
specialistundersköterska
Nybro kommun - arbetsmarknad

Linnéuniversitetet:
- Kulturvetare
- Visual communication + design
- Ekonomiutbildningar
- Sociologi
- Socionom
- Psykolog
- Sjuksköterska
- Optiker
- Nutrition och livsmedelsvetenskap
- Biomedicinsk analytiker
- Samhällsvetenskap, språk och politik
- Fred- och utveckling
- Summer academy
- Lärarutbildning
- Journalistik och media
- Matematiker
- Biolog
- Polis
- Tekniska utbildningar, maskinteknik, elektroteknik
- IT
- Sjöfart
- Byggnadsingenjör
- Energi och miljö
- Idrottsvetenskap
- Skog och träteknik
Nybro Yrkesvux - Design/konstglas + finsnickeri
Oskarshamns folkhögskola - musiklinjen
Psykolog - Ellen Lindén
Region Kalmar Län - arbetsmarknad
Socionom - Rebecka Fyhr & Matilda Liljenberg
Swiss Education Group - internationell kock eller konditor
SYKES - Digital support/marknadsföring
Uniflex - Bemanningsföretag
Vimmerby Folkhögskola - samhälle/kultur, hälsa, vård mm
Ölands Folkhögskola - Konst, film, skrivande,musik
och allmän kurs

