
Vi har flera fristående kurser och påbyggnadspro-
gram som bland annat passar för yrkesverksamma.
Mer information hittar du i vår kurskatalog.
Utbudet är brett! Du läser
kurserna på dag-, eftermid-
dag eller kvällstid. Du
kan välja mellan hel-,
halv- och kvartsfart.
Beställ katalogen på
www.hj.se

Studentkåren tar hjälp av en
före detta student i arbetet
med projektet Levande Cam-
pus. I projektets referensgrupp
finns Lars Postrup, som nu
arbetar på byggledningsföreta-
get Adib. 

– Jag svarade ja direkt när Stu-
dentkårens ordförande frågade
om jag ville medverka, säger jön-
köpingsbon Lars Postrup. Det är
roligt att få komma tillbaka till
högskolan efter några år och
kunna bidra till utvecklingen. 

Lars uppskattar den kontakt
han haft med högskolan och Stu-
dentkåren sedan examen. Förut-
om hans delaktighet i projektet
kommer han inom kort även att
hålla gästföreläsningar för stu-
denter på Ingenjörshögskolan. 

Lars fick en anställning direkt
efter sin examen från Ingenjörs-
högskolan och har nu jobbat
som projektledare i snart fem år. 

Uppdragsverksamhet
För utveckling i din organi-
sation kan vi erbjuda upp-
dragsutbildning, seminarier,
utvecklingsarbeten och
utredningar av olika slag.
Varje fackhögskola har en
ansvarig för uppdrags-
verksamheten.

Kontaktpersoner:
Lena.Svensson@hhj.hj.se
Jorgen.Svedbom@hlk.hj.se
Torbjorn.Mattson@ing.hj.se
Leif.Larsson@ihh.hj.se

Postrup sätter
fart på ett
Levande Campus

Jobba och plugga 
– samtidigt!

Entusiastisk trio
med gemensam
affärsidé

alumner
– vad gör ni nu?
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Öppet Hus på Högskolan

LÄS VIDARE! ΩΩΩ

Se kartan
 för

mer info!

ALUMNER
NYHETER FÖR

FRÅN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING OCH STUDENTKÅREN



I augusti 2004 fick Högskolan i Jönköping ny
rektor. Det har nu gått över ett halvår sedan
Thomas Andersson installerade sig i den nybygg-
da delen av A-huset med utsikt över Munksjön.

Hur har din första tid på Högskolan i Jönköping varit?
– Den har varit rolig, intensiv och lärorik. Att repre-
sentera högskolan både lokalt, nationellt och interna-
tionellt är väldigt positivt.

Hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig?
– Det finns ingen vanlig vecka. På

plats i Jönköping har jag konti-
nuerlig kontakt med medarbeta-
re och även studenter. Ofta är
jag i Stockholm eller någon

annan svensk stad en dag i veck-
an. Ungefär varannan eller var
tredje vecka talar jag vid någon
internationell konferens. Jag
försöker också hinna med att
besöka våra fyra fackhögskolor,
Högskoleservice, Högskolebiblio-
teket och Studentkåren så ofta jag
kan.

Vad är styrkan hos Högskolan i
Jönköping i jämförelse med andra

högskolor och universitet?
– Högskoleområdet ligger centralt och

den lokala uppbackningen är positiv.
Högskolan verkar i en region som präglas

av stolthet, professionalism och utveckling.
Samtidigt har vi höga internationella ambi-

tioner. Vi har en bra kombination: lokal kraft och
global räckvidd!

Vilka är dina personliga smultronställen i din nya
hembygd?

– Jönköping är en vacker stad och det finns många
trevliga miljöer. Jag tycker om Stadsparken, Visingsö
och lördagsmarknaden på Västra Torget. En annan
favorit är restaurang Svarta Börsen som nyligen
stängt, jag hoppas den kommer tillbaka.

Varför är tidigare studenter
så viktiga för Högskolan i
Jönköping?
– Alumnernas kunskaper
och erfarenheter från stu-
dierna och arbetslivet är en
viktig tillgång för högskolan. De kan hjälpa oss att
utvecklas och bli ännu bättre. Samtidigt kan vi erbju-
da dem vidareutbildning och kompetensutveckling
inom många områden.  

Vad finns för alumnerna hos er?
– Varje fackhögskola har sin egen alumnförening
som anordnar träffar och informationsmöten. Vi för-
söker hålla nära kontakt med våra alumner och jobba
med mentorprojekt där före detta studenter medver-
kar.

Vi har flera fristående kurser och påbyggnadskur-
ser som bland annat passar för yrkesverksamma. Som
tidigare student kan du också få tillgång till ett rum
och dator på Knutpunkten om du behöver sitta och
jobba några timmar. Du är välkommen till oss även
efter din examen!

”Den lokala
uppbackning-
en är positiv”

Han tror att han kan bidra på flera
sätt i arbetet med Levande 
Campus.

– Kombinationen av att vara
före detta engagerad student och
min nuvarande arbetsroll är nog
bra för projektet. Och att vara
”proffstyckare” är riktigt roligt,
säger han och skrattar.

Studentkåren ser många fördelar
med att engagera ”gamla studen-
ter” i olika projekt inom högsko-
lan.

– Vi tror att det är mycket vik-
tigt att ta tillvara på den kunskap

som våra alumner besitter, säger
Petri Salonen, Ordförande för Jön-
köpings Studentkår. Lars exempel-
vis, har i flera år varit en engagerad
student och följt högskoleområdets
utveckling. Detta kombinerat med
hans nuvarande arbete ger unika
kunskaper som måste tas tillvara i
projekt som Levande Campus.

I projektet utreds bland annat
framtida behov av föreningslokaler,
bostäder på campus, idrottshall
och nytt kårhus. Gruppen ser även
över utveckling av restaurangverk-
samheten.

ΩΩΩ FORTSÄTTNING

”Det är roligt att få komma tillbaka till

högskolan efter några år och kunna

bidra till utvecklingen.” säger Lars

Postrup som arbetar med projektet

Levande Campus.

Frågor till högskolans rektor



Ingenjörshögskolan
Fredagen den 27 maj 2005 är du
välkommen till alumnträff. Boka
dagen redan nu! Du kommer att
träffa studiekamrater, studenter och
personal. 

Det är tioårsjubileum för de
treåriga högskoleingenjörsprogram-
men. Det ska vi fira bland annat
med mingling, information och

underhållning. 
Från 1 april kommer
programmet att finnas

i alumndatabasen.
Fler och fler ser för-
delarna av att vara
med i nätverket.
Har du fortfarande

inte registrerat dig.
Gör det på

alumni.ing.hj.se. 
Christina Almgren är ansvarig

för alumnverksamheten. Du når
henne på alumni@ing.hj.se

alumni.ing.hj.se

Högskolan för lärande
och kommunikation 
IAN är ett nätverk för såväl utexa-
minerade som nuvarande studenter
på MKV-programmet. 

Syftet med IAN är att f.d. stu-
denter inte ska tappa kontakten
med varandra eller med nuvarande
studenter efter avslutade studier. 

IAN:s mål är att vara länken
mellan arbetslivet och stu-
denten. Detta nås
genom ett mer
levande Commu-
nity, Afterwork i
flera olika städer,
samt även Home
Coming Day. 

På samma sätt
som tidigare år
kommer Home
Coming Day att ligga i
början av oktober, så planera redan
nu in en oförglömlig helg!

www.infoalumni.nu

Internationella 
Handelshögskolan
JIBS Alumnis verksamhet är i
full gång och mötesplatsen
på www.jibsalumni.se är flit-
igt besökt. 

Webbplatsen är ett verktyg
för dig som studerat vid
Internationella Handels-
högskolan och som vill skapa
och vidareutveckla kontakter
i din fortsatta karriär.

Här kan du diskutera frå-
gor och utbyta erfarenheter
som rör såväl din karriär som
din personliga utveckling.

Nytt för i år är att vi utö-
kat antalet platser för våra
månadspubar. Numera ses vi
inte bara i Jönköping, Göte-
borg och Stockholm utan
också i London. Mer inform-
ation om vad som är på gång
inom högskolan och bland
jibsalumner hittar du på vår
webbplats.

Vår förhoppning är att
webbplatsen skall föra JIBS
Alumni lite närmare dig!

www.jibsalumni.se

Här träffas vi och umgås som alumner

Verksamheten är nu i gång på all-
var på alumnernas webbplats. Vårt
nya system ger möjlighet till disk-
ussioner mellan olika grupper
inom samma yrkesområde vilket
ökar möjligheterna till erfarenhets-
utbyte. På webben kan du också

läsa om vad som är på gång i form
av fortbildning och föreläsningar. 

Ansvariga för alumnverksam-
heten på Hälsohögskolan är
Oskar.Hjelmstam@hhj.hj.se och
Lena.Svensson@hhj.hj.se.

www.hhj.hj.se/alumni

Hälsohögskolan

HÄLSOHÖGSKOLAN

INTERNATIONELLA 
HANDELSHÖGSKOLAN

HÖGSKOLAN FÖR 
LÄRANDE OCH 
KOMMUNIKATION

INGENJÖRSHÖGSKOLAN

SCIENCE PARK

HÖGSKOLEBIBLIOTEKET

STUDENTERNAS 

HUS

MUNKSJÖN

NYA MUNKSJÖBRON

Välkommen till Öppet Hus

INFART
PARKERING

INFART
PARKERING

INFART
PARKERING

Lördagen den 12 mars 
kl. 10–14 har vi Öppet Hus
på högskoleområdet,
Gjuterigatan 5 och
Barnarpsgatan 39. 

Gratis parkering på hela
området under Öppet Hus!
Program hittar du på
www.hj.se

Välkommen!



Johan Öjeheim
Högskolan för 
lärande och kommunikation

Johan var klar med sin lärarutbild-
ning år 2000.  Han började då
arbeta med en liten grupp barn
med koncentrationssvårigheter. 

Tillsammans med två kollegor
har Johan utvecklat ett arbetssätt,
HIPE, som innebär att träna dessa
barn i sociala färdigheter och
ämneskunskaper så att de senare
ska kunna integreras i en vanlig
klass.

Sedan tre år tillbaka arbetar
Johan med samma metod på
resursskolan Kungsgården i Jön-
köping där han undervisar barn
med Aspergers syndrom. 

Nicklas Malmström
Ingenjörshögskolan

Läste till högskoleingenjör i
elektroteknik med inriktning tele-
kommunikation. 

Jobbar numera på British Tele-
com i Stockholm som system-
ingenjör. Jobbet innebär tekniskt
säljstöd för datakommunika-
tionstjänster med många interna-
tionella kontakter.

Jenny Bentzer
Ingenjörshögskolan

Tillhör den första årskullen på
utbildningen byggnadsutformning
med arkitektur inom byggnads-
teknik som startade 2000. 

Gjorde sitt examensarbete på
Värsås Villan AB i Lundsbrunn
där hon fick anställning direkt
efter utbildningen.

Ingrid Ernstson
Högskolan för 
lärande och kommunikation

1999 tog Ingrid ut sin kandidat-
examen i Medie- och kommuni-
kationsvetenskap. Under utbild-
ningen gjorde hon sin praktik vid
Husqvarna AB och fick sedan
anställning där när utbildningen
var klar. 

Arbetsuppgifterna är att som
projektledare inom marknads-
kommunikation vara länder som
Australien, Nya Zeeland, Sydafri-
ka, Nordamerika och Frankrike
behjälpliga med produktion av
t.ex. trycksaker och PR-material.

Susanna Larsson
Internationella Handelshögskolan

Läste Internationell ekonomi och
politik på Internationella Han-
delshögskolan. Tog examen 2001. 

Senaste utmaning i karriären:
aspirant på Regeringskansliet.

Hallå – vad gör ni nu?

Marcus Gyllström
Internationella Handelshögskolan

Läste Internationella ekonompro-
grammet, inriktning Entrepre-
neurship, Management, Marke-
ting på Internationella Handels-
högskolan. 

Jobbar numera på Bain &
Company Inc., ett amerikanskt
management-konsultföretag.

Jerry Neid
Hälsohögskolan

Våren 2004 tog Jerry Nejd ut sin
kandidatexamen inom Biomedi-
cinska analytikerprogrammet. 

Idag arbetar han på Klinisk
kemi, Laboratoriemedicin, Läns-
sjukhuset Ryhov i Jönköping.

Caroline Edlund
Hälsohögskolan

Gick ut Arbetsterapeutprogram-
met vt 2004. Jobbar som arbetste-
rapeut på en geriatrikavdelning på
Östhammars sjukhus.



När Kajsa, Henrik och Jesper
pratade examensarbete slutade
det med att de sydde ihop en
gemensam affärsidé.

Det här var för ett år sedan.
Sedan dess har de hunnit med
att ta var sin magisterexamen i
Projektledning på Ingen-
jörshögskolan och startat ett
gemensamt företag.

Vi träffar Kajsa Sandberg, Henrik
Andersson och Jesper Ram-
löv på Science Park. Entusi-
asmen är inte att ta miste
på. I höstas bestämde sig de
tre för att starta ett gemen-
samt företag. Företagets
största inriktning är att
effektivisera projekthantering
genom kartläggning, anpassning
och utbildning kring projektme-
todik. 

Full snurr är målet
Sedan starten har trion ringt och
besökt ett stort antal företag för
att missionera sitt budskap. I
nuläget har man en uppdragsgiv-
are klar och är i slutförhandlingar
med flera. Målet är att inom två
månader ha full snurr på verk-
samheten, så att man kan lämna
sina extraknäck och ägna sig till
fullo åt sitt företag Effektiv Pro-
jektkonsult.

Samtliga tre har en bakgrund
från Ingenjörshögskolan i Jönkö-
ping. Här har man tagit sina
kandidatexamen, dock med olika
inriktningar. Alla tre valde dess-
utom att fortsätta på magister-

programmet Projektledning –
tekniska projekt. Det var då man
träffades och kläckte affärsidén
som nu är på väg att förverkligas.

Klimatet har påverkat
Varför starta eget när man kan ta
en trygg och säker anställning på
något företag? För Kajsa har det
alltid varit lockande att vara egen
företagare. De tre menar dock att
de säkerligen påverkats en hel del
av den miljö där de studerat och
levt de senaste åren. Jönköping
och regionen här är den före-
tagstätaste i landet och man mär-
ker av det positiva företagsklima-

tet, säger de.
– Jag hade definitivt inga pla-

ner på att starta eget innan jag
kom till Jönköping. Min morfar
är den enda i släkten som varit
egenföretagare och han har alltid

sagt att det var hans värsta
period i livet, skrattar Hen-
rik.

”Parken” är suverän
Effektiv Projektkonsult har
i uppstartsfasen fått lokal i

företagskuvösen Science Park,
granne med högskolan. Här har
man fått praktisk hjälp som
nyföretagare och dessutom en hel
del viktiga och värdefulla kontak-
ter.

– Science Park är en suverän
möjlighet som vi har stor nytta
av. Exempelvis har vi, tack vare
Science Park, fått kontakt med
en samarbetspartner i Stockholm.

Men innan företaget snurrar
för fullt återstår en hel del arbete,
det är de tre fullt medvetna om.

– Å andra sidan är kampen en
del av tillfredsställelsen med att
driva eget företag, säger Henrik.

”Kampen är en del
av tillfredsställelsen 

med att driva företag”

Kajsa Sandberg, Jesper

Ramlöv och Henrik

Andersson (till höger) är

tre nybakade magistrar

som nu satsar all kraft på

sitt nystartade företag.

Pratade examensarbete
– nu har de startat eget



B

Högskolan för lärande 
och kommunikation
HLK:s medie- och kommuni-
kationsvetenskapliga program
är nu bland de största i Sverige
och är också ett av de populär-
aste. Inför höstterminen 2004
hade förstahandsansökningar-
na ökat med 23 procent jäm-
fört med året innan. Program-
met har nu tre olika inrikt-
ningar: Public Relations,
Medieproduktion och Organi-
sationskommunikation.  

HLK erbjuder under 2005
kurser inom den s.k. kombi-
nationsutbildningen. Denna
riktar sig till anställda inom
bl.a. skolan och ger deltagarna
möjlighet att kombinera arbe-
te med halvtidsstudier. 

www.hlk.hj.se

Box 1026, 551 11 Jönköping.Tfn 036-15 77 00. Fax 036-15 77 18. E-post info@hj.se. www.hj.se

Sverige 

porto

betalt

Här utvecklar du kompetensen
Hälsohögskolan
Utbildningsprogram för magister-
examen med ämnesbredd, inrikt-
ning äldre, vänder sig till dig som
tidigare har avlagt kandidatexa-
men eller yrkesexamen om minst
120 poäng inom vårdområdet
eller socialt arbete. 

SPECIALISTSJUK-
SKÖTERSKEEXAMEN
Hälsohögskolan ger i samarbete
med Växjö Universitet specialist-
sjuksköterskeexamen inom psykia-
triskt omvårdnadsarbete. Utbild-
ningen riktar sig till dig som vill
arbeta som sjuksköterska i psykia-
triskt omvårdnads- och behand-
lingsarbete.

FORSKARUTBILDNING
Hösten 2004 startade Hälso-
högskolan forskarutbildning inom
Gerontologi med samhällsveten-
skaplig inriktning. 

www.hhj.hj.se

Ingenjörshögskolan
Det finns sju magisterprogram.
Fyra ger en teknologie magister-
examen. De är Informationstek-
nik, Inbyggda elektronik- och
datorsystem, Produktutveckling
och Design samt Industriell
organisation och Produktion.

Dessutom ges två breddmagister-
program. De är Internetteknik
och Projektledning – tekniska
projekt.

Du kan också läsa en
magisterexamen i Industriell
ekonomi vid Internationella
Handelshögskolan. 

www.ing.hj.se

Internationella 
Handelshögskolan
Internationella Handelshög-
skolan erbjuder utbildning till
näringsliv och samhälle. Affärs-
idén är att erbjuda kurser med
inriktning på handlings- och
beslutskraft. Kontakta Leif T.
Larsson för mer information,
Leif.Larsson@ihh.hj.se 

INA OCH IUR
Här finns även två institut som
erbjuder seminarieverksamhet
och genomför undersökningar
för företag och organisationer:
Institutet för näringslivsanalys
(INA) och Institutet för
utländsk rätt (IUR). 

www.iur.se 
www.ihh.hj.se/INA/

KRAFT
Internationella Handelshög-
skolan ingår också i ett konsorti-
um, som går under beteckning-
en krAft, som tillsammans med
universiteten i Lund, Göteborg
och Umeå gör företagsanpassade
utvecklingsprojekt för mindre
och medelstora företag.

www.kraftprov.nu/
www.ihh.hj.se 


