
 

 

Ny spetsutbildning för dig som gillar att jobba med trä 
NÄSSJÖ En ny, unik utbildning startar på Träcentrum i höst. Den vänder sig till alla som gillar att 
jobba med trä och vill bättra på sina kunskaper i produktionsteknik. 
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– Vi är glada över att få möjlighet att genomföra den här utbildningen, framhåller Träcentrums vd 
Joakim Brobäck. 

– En satsning av det här slaget har länge efterfrågats av branschen - som är i stort behov av ökad 
produktionsteknisk kompetens. 

– Förutsättningarna är därmed goda att studenterna ska få jobb efter examen. 

I början av januari fick Träcentrum klartecken av Myndigheten för yrkeshögskolan att starta en helt 
ny yrkeshögskoleutbildning (YH) kallad Produktionsteknik - Trä, möbler och inredning. 

Den nya, eftergymnasiala utbildningen genomförs under tre terminer och omfattar 300 YH-poäng 
med praktik som ett tongivande inslag i kursplanen. 

Träcentrum driver utbildningen - med plats för 35 elever fördelade på två orter, dels Nässjö, dels 
Tibro - i samverkan med Tekniska högskolan i Jönköping och Kompetenscentrum i Tibro. 

– Vi hoppas förstås fylla samtliga platser till höstens första kursomgång. Det bör inte vara omöjligt. Vi 
tror det här är en utbildning som bör kunna locka sökande. 

– För oss gäller det att nå ut med budskapet om den här nyheten i YH-utbudet, säger Marianne 
Ljungström, utbildningskoordinator på Träcentrum. 

 

Alla med allmän behörighet från gymnasieskolan kan söka den nya YH-utbildningen. 

Träcentrums förhoppning är att satsningen ska väcka nyfikenhet dels bland ungdomar som nyligen 
slutat gymnasiet, dels bland dem som redan idag återfinns i träindustrin, trivs med sitt jobb och nu är 
intresserade av att förkovra sig för att ta nästa steg i yrkeskarriären. 

– Den som har gått tekniskt program på gymnasiet och vill ut i produktionen på något av alla våra 
lokala träföretag har en närmast perfekt bakgrund för utbildningen. 

– Industriprogrammet ger också en bra grund att stå på inför studierna. Men vi stänger inte dörren 
för någon. 

– Det kan mycket väl finnas lämpliga sökande som skaffat sig önskvärda förkunskaper genom att 
jobba några år inom träindustrin, betonar Joakim Brobäck och Marianne Ljungström. 

 

Träcentrums utbildningskoordinator Marianne 
Ljungström är övertygad om att det finns en 
nyfikenhet på den nya utbildningen bland dem 
som idag jobbar i träindustrin.  

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.smalandsdagblad.se%2F&psig=AOvVaw2IA6PSw3qKhLv11sNtqTlI&ust=1583345802340000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj10PT0_ucCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

Ligger väl framme 

Utbildningsledaren Håkan Josephsson är i full gång med att planera hur studierna ska läggas upp för 
de studenter som antas till den nya YH-satsningen i Nässjö och Tibro i höst. 

Tekniska högskolan i Jönköping är garant för att utbildningen får den kvalitet som krävs och att den 
samlade erfarenhet och kompetens inom träområdet som sedan länge finns på Träcentrum används 
på bästa sätt under lektioner, projektarbeten och föreläsningar. 

– Vi ligger väl framme i våra förberedelser. Och det känns som vi kommer få ihop en utbildning med 
tydlig branschinriktning och fokus på produktionsteknik, säger han. 

 

 

 

 

Håkan Josephsson, utbildningsledare, och Marianne 
Ljungström, utbildningskoordinator, gläds åt att 
Träcentrum nu får möjlighet att genomföra en YH-
utbildning i produktionsteknik. En satsning som är hett 
efterfrågad av branschen. Foto: Johan Hedenberg 

 

 

 

 

 

 

Träcentrum har en omfattande maskinpark som är 
mycket lämpad för den nya YH-utbildningen. 

 

 

 

 

 

 

 

”Vi räknar med att fylla alla platser på den nya 
utbildningen, både i Tibro och Nässjö”, förklarar 
Träcentrums vd Joakim Brobäck. 

 

 



 

 

 

 

Text och foto: Johan Hedenberg 

 

Johan Hedenberg  

 

 

 

Bild från Träcentrums verkstad 

 

 

 

 

 

 

Den 14 mars har vi öppet hus här på 
Träcentrum för att berätta om vår nya 
utbildning. Då är alla välkomna hit”, säger 
Marianne Ljungström och Håkan Josephsson. 

 

 

 

 

 

I Träcentrums lektionssalar finns prov på vad 
skolans studenter sysslar med. 
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