MISSA INTE ÖPPET HUS
LÖRDAGEN DEN 21 MARS
KL.09.30-14
LÄS MER PÅ
JU.SE/OPPETHUS

VÄLKOMMEN TILL
FRAMTIDSMÄSSAN
PÅ JÖNKÖPING UNIVERSITY
FREDAGEN 21 FEBRUARI 2020
KL. 09.30-12.30
Per Brahegymnasiet och Erik Dahlbergsgymnasiet

kl. 09.30
Bäckadalsgymnasiet, Sandagymnasiet och friskolor

kl. 11.00
Övriga gymnasium i länet

kl. 09.30-12.30

FRAMTIDSMÄSSAN | CAMPUS ARENA

GJUTERIGATAN

Bristyrken och arbetsmarknaden

Hur ser arbetsmarknaden ut nu och vilka bristyrken väntas finnas på arbetsmarknaden i framtiden?
SAL B1033 I BYGGNAD B, KL.10.25 OCH 11.40.

Jönköping University

Varför plugga på JU? Hur är studentlivet i Jönköping och hur ser programutbudet ut?
LILLA ARENASALEN I CAMPUS ARENA, KL.10.50 OCH 12.05.

Studera utomlands

Inspirationspass för dig som är intresserad av att studera utomlands. Lyssna till studenter
som delar med sig av sina utlandserfarenheter.
SAL B1033 I BYGGNAD B, KL.10.50 OCH 12.05.

Polisen
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Vilka är dina intressen?
Vad tycker du är roligt? Både i skolan och
annars.
Vilka är dina färdigheter?
Vad är du bra på? Både i skolan och annars.
Hur önskar du att din framtid ska se ut?
Hur skulle du vilja att ditt liv ser ut om 10, 20, G
30 år?

N

S besök
Under ditt

Räddningstjänsten

Förslag på frågor till utställare:
• Varför ska man välja att plugga hos er?
• Hur är bostadssituationen hos er?
• Hur är studentlivet?

Informationspass för dig som är intresserad av vad totalförsvarsplikten betyder för dig.
SAL B1014 I BYGGNAD B, KL.10.50 OCH 12.05.

• Vilka möjligheter finns det till att få delta i
ett utbyte utomlands om man läser denna
utbildning?

Yrkeshögskolan

• Hur ser era kontakter med arbetslivet och
kommande arbetsgivare ut?

För dig som är intresserad av mycket praktik under din utbildning. Få svar på dina
frågor om hur det är att studera på Yrkeshögskola.
LILLA ARENASALEN I CAMPUS ARENA, KL.10.25 OCH 11.40.
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Vem är du?
Vad och vart vill du och vad har du talang
för? Med det lägger du grunden för ditt
studieval. Prata även med vänner och lärare.
De kanske ser egenskaper hos dig som du
inte har tänkt på?

Besök så många utställare som möjligt och
få ut så mycket information om det du är
intresserad av.

Försvarsmakten
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Inför ditt besök

Hur är det att jobba som polis och vad krävs för att komma in?
SAL B1014 I BYGGNAD B, KL.10.00 OCH 11.15.

Hur är det att jobba inom räddningstjänsten och vad krävs för att bli brandman?
SAL B1014 I BYGGNAD B, KL.10.25 OCH 11.40.

KYRKOGATAN
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Vad är skillnaden att studera på högskola jämfört med att studera på gymnasiet?
SAL B1033 I BYGGNAD B, KL.10.00 OCH 11.15.
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Här har vi listat några punkter som kan vara användbara
inför, under och
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efter ditt besök på framtidsmässan 2020.
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Så är det att studera vidare efter gymnasiet

GJUTERIGATAN

M

Mässan startar 09.30 i Campus Arena, Jönköping University och pågår till
12.30. Informationspassen startar 10.00, se schemat nedan.
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SCHEMA
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BYGGNAD B:
Goods

Goods

B1033 och B1014

BYGGNAD J:
Campus Arena
och Lilla arenasalen

Efter ditt
besök
F
Läs mer om den utbildning du är intresserad
av. Har du fler frågor om antagning eller
behörighet kan du vända dig till din
studievägledare eller kontakta det lärosäte
du är sugen att plugga på.
Sätt upp mål och ha koll på sista ansökningsdatum. Passa på att besöka lärosätet du är
intresserad av, kanske har de Öppet hus där
du har chans att ställa fler frågor och träffa
studenter.
På JU.SE/FRAMTIDSMASSAN har vi listat
samtliga utställare som kommer att vara på
plats under mässan.

