Välkomna till
NITUS Vårstämma 18-19 april 2018
Entreprenörskap ”På redit”
Program
Tisdag 17 april
Mingel och en rolig Teknikcenteraktivitet på Campus Värnamo från kl 18.00 och framåt
för dig som anländer redan på tisdagen.

NÄTVERKET FÖR KOMMUNALA LÄRCENTRA

Onsdag 18 april
Förmiddag: Från kl 8.30 incheckning och kaffe. Inledning av konferensen, information från skolverket och om Erasmus.
Eftermiddag: Nitus årsstämma.
Middag och underhållning på kvällen.

Torsdag 19 april
Förmiddag: Studiebesök med bussar i regionen (ett företag i Värnamo samt High Chaparall i Gnosjö).
Tillbaka i Värnamo till lunch.
Eftermiddag: Diskussion kring entreprenörskap ”på redit” med ett företag som startades
av två av våra studenter.
Vårt tema för dagarna är ”Entreprenörskap på redit” (Redit är ett typiskt småländskt
uttryck som betyder på riktigt i detta fall men människor kan också vara ”redia” –
en mycket positiv egenskap. En redie person är en som får saker gjort och som man
kan lita på)
Torsdagen avslutas med fika kl. 14.30. Då hinner alla med det sena tåget och flyget.

För detaljerat program se sid 2.

Hotell Tre Liljor:
1295:- för enkelrum/natt samt 1495:- för dubbelrum/natt, båda är inklusive frukost. Tel. +46-370 473 00.
www.treliljor.se
Scandic Hotel:
1595:-/natt för enkelrum inkl. frukost. Tel. +46 370 65 66 00.
www.scandichotels.com/varnamo
För båda alternativen gäller: Ange: NITUS 2018

Klicka här
för att
anmäla dig!

Eller scanna
QR-koden

Anmälan senast 28 mars.

campus.varnamo.se

Detaljerat program
Tisdag 17 april
Mingel, mat och aktivitet i teknikcenter.

Onsdag 18 april
08.30-09.15
09.15-09.30
09.30-10.00
10.00-10.15
10.15-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-16.00
16.00-17.00
19.00

Registrering och fika.
Välkomna till konferensen och välkomsthälsning av kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören.
Campus Värnamo och Gummifabriken.
Bensträckare och frukt.
Entreprenörskap.
Erasmus för vuxenutbildning. EPALE. Information från skolverket om nya stadsbidraget.
Lunch
Stämmoförhandlingar med avbrott för fika.
Frivilliga valbara aktiviteter.
Middag

Torsdag 19 april
08.30-12.00
12.00-13.00
13.00-14.30

Företagsbesök med inriktning på entreprenörskap.
Lunch
Panelsamtal om entreprenörskap. Studenter, företagare, lärcentra.

Välkomna till Gummifabriken i Värnamo!

campus.varnamo.se

