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Oavsett var du bor, eller var i 
livet du befinner dig, ska du ha 
möjlighet till vidare studier och 
kompetensutveckling. Att flytta för att 
plugga är, av olika anledningar, inte ett 
alternativ för alla. Men din geografiska 
plats ska inte vara det som hindrar dig 
från högre utbildning. Varken privat 
eller på jobbet. Därför finns vi!

Vi erbjuder högskole-, universitets- och 
yrkeshögskoleutbildningar på plats 
hos oss, i våra välanpassade lokaler. 
Vi ordnar också öppna föreläsningar 
och seminarier.  Allt i samverkan 
med olika etablerade lärosäten och 
utbildningsleverantörer. 

Varmt välkommen till oss!



Utbildning som leder till jobb
Utbildningarna vi erbjuder är framtagna 
med syftet att fylla de behov av kompetens 
som företagen i vår region kommer att 
ha på kort och på lång sikt. Vi är i ständig 
dialog med såväl offentliga som privata 
arbetsgivare för att undersöka hur behoven 
ser ut. Detta gör att vi vet att det finns en 
efterfrågan på just det du väljer att utbilda 
dig till.

Ett av våra mål är att vara en mötesplats 
för studerande. Hit får du komma och 
låna lokaler och utrustning för studier 
och digitala möten oavsett om du går en 
utbildning via oss eller kanske pluggar på 
distans. Hör av dig om du vill veta mer!

En service för invånarna

Detta är Campus Vimmerby

Med modern teknik placerar vi dig i 
digitala salar och grupprum anpassade för 
föreläsningar, seminarier och handledning. 
Samtidigt har du fullt stöd på plats från 
både studiekamrater och vår personal. 
Hos oss skriver du även dina tentor och 
kan samlas med dina studiekamrater för 
gemensamma studier i våra grupprum och 
salar. Du möter alltså din föreläsare digitalt, 
men klasskamraterna på plats!

Det bästa av två världar

Utbilda dig - och få jobb - på hemmaplan!



Låna våra lokaler

Hos oss kan du låna lokal med 
teknisk utrustning för konferenser 
och olika typer av distansmöten, 
lektioner, föreläsningar, studier och 
annat. 

Digitalt är standard för oss och har 
varit så sedan starten 1996. Vi kan 
tekniken och erbjuder alltid teknisk 
support när det behövs. Enklast är 
om du redan vid bokningen anger 
vad syftet med lokalbokningen är 
och vad du kan tänkas behöva för 
utrustning så ser vi till att du hamnar
i rätt rum med rätt grejer.

Tekniskt anpassade lokaler

Tekniken i rummen

Alla våra rum är utrustade med teknik 
för distansmöten och föreläsningar. 
Några av våra salar är speciellt 
anpassade för att föreläsa härifrån 
i videokonferens- eller webbmöten. 
Här är några exempel på teknik som 
kan finnas i våra salar:

• Projektor
• En eller två bildskärmar
• Videokonferenssystem
• Dedikerad dator för videomöten 

via webben
• Möjlighet att koppla in egen 

medhavd dator
• Högtalare
• Trådlös mikrofon
• Internetanslutning via wifi

För digitala möten, föreläsningar & studier



Våra studenter berättar

Elma Hrnic bytte från universitet till Campus:

”Där var vi sextio personer i klassen - nu är vi tre. Det gör att 
man får mer utbyte av varandras kunskaper och erfarenheter. 
Det är enklare tillgång till kurslitteratur och nära till stöd från 
campuspersonalen. Det finns fördelar med båda sätten att 
studera - men jag kan verkligen rekommendera campus. Man 
kommer varandra nära här. Det blir roligare att plugga då!”

Rebecca Morén och Mikaela Öhman:
”Vår klass har skapat egna rutiner och upplägg som funkar 
för oss. Det är en av alla fördelar med att studera så här. 
Campus är en jätteresurs. Vi ser det som vår arbetsplats, 
en gemensam punkt inte alltför långt hemifrån där vi både 
kan göra grupparbeten, se föreläsningar, skriva och bolla 
frågor med varandra. Personalen stöttar oss med teknik, 
lokaler, material och litteratur. Vi känner oss väldigt trygga!”

Hur är det att studera på Campus Vimmerby?

Daniel H Komarica och Robin Sand:
”Den största fördelen med att plugga på campus är att det 
alltid finns någon att fråga. Alla var oroliga i början, men per-
sonalen stöttade på ett sätt, ansikte mot ansikte, som ingen 
hade gjort om det var en ren distansutbildning. Det kan vara 
smågrejer, men det är skönt att de har koll på det så att vi 
kan fokusera på att studera. Det är också en fördel att ha en 
klass här, att kunna samarbeta och hjälpa varandra.”



För våra studenter

När du ska börja studera hos oss, eller låna våra 
lokaler, går du säkert runt med lite funderingar kring 
det praktiska. Här listar vi några grundläggande 
saker som kan vara sköna att ha koll på.

Vi har flertalet grupprum för 
egenstudier, grupparbeten 
eller digitala 
möten. Du 
bokar via 
oss, eller 
själv på 
hemsidan. 
Eller skanna 
qr-koden här!

GrupprumTentor
Går du en utbildning via oss 
är det alltid här du skriver 
dina salstentor. Men även 
du som pluggar någon 
annanstans kan lämna en 
förfrågan till ditt lärosäte 
om att få skriva tenta 
på Campus Vimmerby. 
Meddela oss sedan i god tid 
innan skrivningen. En vinst 
för både plånbok och miljö! 

Studentrum
På Campus finns ett rum 
avsett för våra studenter. 
Här inne finns mikrovåg-
sugn, kylskåp, soffa och 
platser att äta eller bara 
sitta vid. Det är ett låst rum 
som ingen utomstående 
kommer åt. Utanför salarna 
finns ytterligare ett kök med 
kyl och frys, mikro, diskma-
skin och matplats.



Wifi
Alla studenter får ansöka 
om ett studentkonto hos 
oss - och på så vis får du fri 
tillgång till internet.

Självklart kan du göra nöd-
vändiga utskrifter hos oss, 
för en mindre peng. Precis 
som för tillgång till wifi behö-
ver du ett studentkonto hos 
oss för att kunna skriva ut.

SkrivareCafeteria
Café Focus säljer allt från 
mackor och kakor till lättare 
luncher och kaffe. Aktuella 
öppettider ses på plats eller 
på vår hemsida.

Öppettider
Campus är bemannat varje 
vardag och våra studenter 
har möjlighet att använda 
lokalerna även kvällstid. 

Personal
Vi som arbetar på Campus 
finns här för att hjälpa dig i 
frågor gällande allt från tek-
nik och konton till litteratur 
och kontakt med lärosätet. 
Det mesta som kan tänkas 
röra din studietid, alltså!

Tekniken
Vid föreläsningar och semi-
narier där ni ska befinna er 
på Campus är det alltid vi i 
personalen som sköter upp-
kopplingarna. Alla våra salar 
och grupprum är utrustade 
för att du ska kunna ha olika 
former av digitala möten el-
ler t.ex. visa en presentation 
på större skärm. Meddela 
oss dina behov vid bokning 
och tveka inte att fråga oss 
om du undrar något.  0492-
769755 är numret ni ringer 
för teknisk support!

Föreläsningar
Här möter du som sagt din 
lärare digitalt. Vi sköter upp-
kopplingen och du behöver:
• sätta din mobil på 

ljudlös
• se till att du syns i bild
• hålla mikrofonen av-

stängd när du inte har 
ordet

• säga ”Vimmerby har en 
fråga” när du vill göra 
ett inlägg.

Prata med oss!
Tveka aldrig att kontakta 
oss på Campus om du har 
några frågor. Vi finns här 
för att göra din studietid 
så bra som möjligt! Kom 
bort och prata med oss eller 
ring/mejla. Alla våra kontakt-
uppgifter finns på hemsidan.

Utanför Focushuset är par-
keringen fri och platserna 
många. Resecentrum ligger 
några minuters promenad 
bort om du kommer med 
buss eller tåg.

Parkering

Vid brandlarm
Går larmet så utrym bygg-
naden omedelbart. Åter-
samlingsplatsen finns på 
parkeringen längst in på 
Lögstadsgatan.



Hör av dig till oss med dina frågor!

campuscampus
Vimmerby

www.campusvimmerby.se • facebook.com/campusvimmerby  
campus@vimmerby.se • Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby


