
	

 
 
 
  



	

	

 

Velkommen! 
 
Kære Summer Camp 2019-deltager, 
 
Hjerteligt velkommen til Summer Camp 2019 på Faaborg Gymnasium. På Summer Camp 
2019 vil du møde andre ATU’ere fra både årgang 2017 og 2018 og fra hele Region 
Syddanmark. Forude venter dig en uge med et spændende program med alt lige fra 
inspirerende foredrag og udfordrende workshops til masser af hygge og socialt samvær. 
 
Her i programmet finder du både en ugeoversigt og detaljerede dagsprogrammer.  Du kan 
tjekke tidsplanen og læse små beskrivelser af de forskellige aktiviteter, som ugen byder på. 
I programmet finder du desuden en huskeliste over ting, som du skal medbringe på Summer 
Campen. 
 
For at sikre at alle får en god uge er det vigtigt, at du i alle sammenhænge udviser omtanke 
og hensyn til dine meddeltagere samt følger nedenstående ordensregler: 
 
- Vi skal alle såvel deltagere som undervisere have en sjov og lærerig uge. Så respekter 

dine meddeltagere og undervisere – altså; vær der til tiden når aktiviteterne starter og 
husk den gode tone. 

- Mobiltelefoner skal være lydløse/slukkede under programsatte aktiviteter - på nær til 
aktiviteten CoCreation, hvor den skal bruges. 

- Rygning skal foregå udenfor skolens matrikel – dvs. i rygerskuret på p-pladsen eller 
nede ved sundet. 

- Summer Campen er alkoholfri. 
- Vi skal alle være her, så ryd op efter dig selv hver gang du forlader et lokale. 
- Værdigenstande medbringes og opbevares på eget ansvar. 
- Vær åben, vær aktiv og ha’ det sjovt! 

 
Vi glæder os rigtigt meget til at byde dig velkommen til Summer Camp 2019 og ser frem til 
en uge med mange spændende, udfordrende, provokerende, overraskende og utrolige 
oplevelser med dig som deltager! 
 
Tag et kig igennem programmet og få overblik over hvad du glæder dig mest til. Vær 
opmærksom på, at der er valgmuligheder og pladsbegrænsning på nogle af aktiviteterne. Du 
får mulighed for at ønske hvilke aktiviteter du gerne vil deltage i via et spørgeskema, som du 
modtager et link til på mail. Inden sommerferien modtager du en mail med besked om, 
hvilke workshops du har fået plads på og hvad du skal forberede. 
 
 

Vel mødt! 
 
  



	

	

Ugeoversigt 
 
 
 

Mandag 29. juli 
10.00 Summer Camp 2019 åbner 

Ankomst og indkvartering 
11.00 Velkommen 
13.00 Propagandapause 
15.30 Hjerner, læring og intelligens 

Åbningsforelæsning v/Ann-Elisabeth Knudsen 
18.30 Afgang til Helios 
19.00 CoCreation 

Samskabelsesworkshop v/Per Tørslev, Target People 
 
 

Tirsdag 30. juli 
8.45 Morgensamling 
9.00 Akademiske workshops, session 1 

5 forskellige workshops v/ SDU 
13.00 Akademiske workshops, session 2 

5 forskellige workshops v/ SDU 
19.00 Propagandapause 

 
 

Onsdag 31. juli 
8.45 Morgensamling 
9.00 The United Nations: How to keep peace when there is no peace 

to keep 
Forelæsning & workshop v/Vincent Keating, SDU  

13.00 Pre-MUNSC 
Forberedelsesworkshop v/ATUMUN Organisers 

19.00 Propagandapause 
20.00 Impro comedy 

Teatersport v/De Klaustrofobiske Kosmonauter 
  



	

	

 
 

Torsdag 1. august 
8.45 Morgensamling 
9.00 ATU Model UN 

Samfundsvidenskabeligt/sikkerhedspolitisk rollespil om konflikten i 
Syrien v/ATUMUN Organisers 
 
ELLER 
 
Det Rullende Universitet 
Naturvidenskabelig workshopdag v/Det Rullende Universitet, AU 

19.00 Festmiddag 
 

 
Fredag 2. august 

8.45 Morgensamling 
9.00 ATU Model UN 

Samfundsvidenskabeligt/sikkerhedspolitisk rollespil om konflikten i 
Syrien v/ATUMUN Organisers 
 
ELLER 
 
Det Rullende Universitet 
Naturvidenskabelig workshopdag v/Det Rullende Universitet, AU 

16.00-18.00 Summer Camp 2019 lukker 
Tak for denne gang, oprydning og afgang 

  



	

	

Dagsprogrammer 
Mandag 29. juli 

10.00 – 11.00 Summer Camp 2019 åbner 
Ankomst og indkvartering 
Kantinen 

11.00 – 12.00 Velkommen 
Formel start og praktiske oplysninger 
v/Janne Hansen & Pia Halkjær Gommesen, ATU 
Hal 1 

12.00 – 13.00 Frokost 
Kantinen  

13.00 – 15.00 Propagandapause  
Instruktortime v/tutorerne 
B10, D1, D2, D5, E4, E5, E7 

15.30 – 17.00 Hjerner, læring og intelligens 
Åbningsforelæsning v/Lektor Ann-Elisabeth Knudsen  
Hal 1 

17.30 – 18.30 Aftensmad 
Kantinen 

18.30 – 19.00 Gåtur til Helios 
Afgang fra Faaborg Gymnasiums hovedindgang 

19.00 – 22.00 CoCreation 
Samskabelsesworkshop v/Konsulent Per Tørslev, Target People 
Helios & Faaborg by 

 
Indkvartering 
Når du ankommer til Summer Camp 2019, skal du først og fremmest fremmøderegistreres. 
Herefter hjælper tutorerne dig med at blive indkvarteret. Indkvarteringen sker i 
klasselokaler med plads til 20 pers. Fordelingen af sovepladser er lavet på forhånd ud fra 
dine ønsker. Der er toiletter ude på gangen og badefaciliteter i hallen. Der tjekkes 
tilstedeværelse hver morgen. Når du klar til at tage hjem fredag registrerer du dig igen, 
hvorefter du bliver ført tilstedeværende på hjemmesiden. 
 
Hjerner, læring og intelligens 
Åbningsforelæsning v/Lektor Ann-Elisabeth Knudsen 
 
Dette foredrag udforsker neuropsykologien og dykker ned i hvordan hjernen er opbygget og 
fungerer samt hvordan arv og miljø påvirker intelligens og læring. Kan vi øge vores 
intelligens og påvirke hukommelsen? Er der kønsforskelle på hvordan piger og drenge går 
til opgaveløsning, eller i hvordan de præsterer? Og hænger det sammen med en forskel i 
intelligens? Kan man lære at blive motiveret eller at gå til eksamen, og hvad skal man selv 
levere for at det fungerer? Alt dette og mere, vil Ann E- Knudsen give dig svaret i foredraget 
Hjerner, Læring & Intelligens  
 
  



	

	

CoCreation 
Samskabelsesworkshop v/Konsulent Per Tørslev, Target People 
 
Co-Creation oversættes bedst med ordet samskabelse og henviser til en samarbejdsproces, 
hvor den enkeltes bidrag er afgørende for den fælles succes. Grundprincippet er, at viden er 
til for at blive brugt, også andres viden. 
Karakteristisk for CoCreation er produktet: ingen af de involverede parter vil kunne skabe 
resultatet ved at have arbejdet alene. Inddelt i teams, bevæger vi os rundt i Faaborg. Alle 
teams får deres unikke rute rundt i byen. Eventen er tilrettelagt således at de undervejs 
modtager oplysninger om forskellige opgaver som skal løses og for at løse disse skal de 
respektive teams kontakte hinanden på telefonen. Hvert team medbringer en rygsæk med 
informationer og praktiske materialer som skal anvendes undervejs. 
Mange spørgsmål og megen forståelse dukker først op undervejs i takt med, at 
samskabelses-event’et udvikler sig. Hvor stor succes kan vi opnå i fællesskab gennem 
vidensdeling og positiv kommunikation? Kan vi i fællesskab bidrage til at få brikkerne til at 
passe sammen? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Propagandapause 
Instruktortime v/Tutorerne 
 
Propagandapausen er et dagligt brud på ATU Summer Campens program. Så forbered jer 
mentalt på solidaritetsstimulation på højt niveau: I vil blive udsat for tutorernes kreative 
quizzer, samarbejdsopgaver og andre spændende udfordringer, som vi ikke vil afsløre 
endnu. I vil blive inddelt i grupper, der hver tilknyttes en tutor. I disse grupper skal I løse 
forskellige typer af opgaver, hvis formål er at stimulere både jeres kreativitet, gådeløsnings-
kompetencer og selvfølgelig også at give jer mulighed for at lære hinanden bedre at kende. 
Opgaverne er i tråd med campens overordnede tema ”Cuba” og derfor bliver det nødvendigt 
at gøre brug af jeres historiske, samfundsfaglige, sproglige og naturvidenskabelige viden.  
 
 
 
  
 
 
 
 
  



	

	

Tirsdag 30. juli 
7.45 – 8.45 Morgenmad 

Kantinen 
8.45 – 9.00 Morgensamling 

Hal 1 
9.00 – 12.00 Akademiske workshops 

v/SDU  
 
Vælg 2 ud 5: 

• 30 Jahre Mauerfall – Erfolg oder Fiasko? 
Humanistisk workshop 
B3 

• Lego Sumo Challenge 
Teknisk workshop 
E7 

• Politikerne på Facebook – personaliseret politik uden 
filter? 
Samfundsvidenskabelig workshop 
B10 

• Design af en udendørs rehabiliteringshave til 
Danmarks nye Børnehospital  
Sundhedsvidenskabelig workshop 
E4  

• Brugen af droner i naturovervågning  
Naturvidenskabelig workshop 
Svanninge Bjerge 
 

12.00 – 13.00 Frokost 
Kantinen 

13.00 – 16.00 Akademiske workshops - fortsat 
v/SDU 

18.00 – 19.00 Aftensmad 
Kantinen 

19.00 – 20.00 Propagandapause  
Instruktortime v/tutorerne 
B10, D1, D2, D5, E4, E5, E7 

 
Akademiske workshops 
v/SDU 
 
Du deltager i 2 af de 5 akademiske workshops – én om formiddagen og én anden om 
eftermiddagen! Du prioriterer de 5 akademiske workshops via et spørgeskema, som du 
modtager link til på mail. Du får besked om, hvilke akademiske workshops du har fået plads 
på og evt. forberedelse, inden sommerferien. 
 
 
  



	

	

30 Jahre Mauerfall – Erfolg oder Fiasko? 
Humanistisk workshop v/ Stud.Cand.mag. Kaya Olsen, Tysk & Engelsk, SDU 
 
I år har Berlinmurens fald 30 års jubilæum, hvilket vil blive fejret i stor stil i Tyskland, men 
samtidig også rejser det prægnante spørgsmål, om den tyske genforening har været en 
success eller ej? 
Denne workshop vil behandle dette spørgsmål ved at tage udgangspunkt i den tyske historie 
fra afslutningen af 2. Verdenskrig frem til i dag. Du vil få et historisk oprids af perioden, 
udarbejde en tidslinje over henholdsvis Øst- og Vesttyskland, selv dykke ned i de vigtigste 
begivenheder fra perioden og endelig på baggrund af dette diskutere om "die deutsche 
Einheit" er en succeshistorie eller ej. 
 
LEGO Sumo Challenge 
Teknisk workshop v/Stud.Civilingeniør Thor Møller Rørdal og Aske Bækdal Møller, 
Robotteknologi, SDU 
 
LEGO Sumo Challenge er en avanceret workshop, hvor der bygges og programmeres LEGO 
robotter i LEGO Mindstorm. Der gås i dybden med ingeniørkundskaber, som omhandler 
idéudvikling, problemløsning, teamwork og ikke mindst en holdbar løsning. Man får 
dermed et indblik i de typiske udfordringer, som ingeniører møder i deres hverdag. Opgaven 
går ud på at bygge en robot, som kan løse en opgave ud fra nogle givne parametre. 
Udformningen samt det at bygge robotten afhænger helt af teamets 
problemløsningsegenskaber.  I lærer at programmere en simpel robot og konkurrerer mod 
hinanden på teknik og jeres evner til at løse opgaven. 
 
Politikerne på Facebook – personaliseret politik uden filter? 
Samfundsvidenskabelig workshop v/Videnskabelig assistent Sofie Høllsberg Filstrup, 
Statskundskab, SDU 
 
De sociale medier fylder stadigt mere i dagens samfund, og vi har som vælgere hele tiden 
mulighed for at følge med i, hvad politikerne foretager sig. Men hvad betyder det, at vi hele 
tiden følger med? Og hvordan fremstiller politikerne sig selv på de sociale medier? 
I workshoppen vil vi arbejde med politikernes ageren på Facebook. Vi vil se på, hvordan de 
forskellige danske partiledere fremstiller sig selv på mediet samt komme med forskellige 
overvejelser om, hvorfor de tager de valg, de gør. Dette vil vi gøre med udgangspunkt i 
teorien om personalisering af politik – altså hvorvidt politikerne inddrager deres familier, 
følelsesliv eller personlige erfaringer, når de laver opslag på Facebook. 
Vi vil således fokusere på, hvordan politikerne fremstiller sig selv, hvilken betydning dette 
har for vores oplevelse af dem, samt om adfærden adskiller sig fra politiker til politiker. 
Betyder det noget, om det er en mandlig eller kvindelig politiker? Er der forskel fra parti til 
parti? Det er spørgsmål som disse, vi vil adressere på denne workshop. 
 
  



	

	

Design af en udendørs rehabiliteringshave til Danmarks nye Børnehospital 
Sundhedsvidenskabelig workshop v/Cand.Scient Emil Schjødt Høstrup, Idræt & Sundhed, 
SDU 
 
I året 2024 skal Danmarks nye Børnehospital BørneRiget stå færdigt på rigshospitalets 
matrikel i København. Man vil skabe et hospital i børnehøjde, hvor leg er det vigtigste 
designkriterier i alt fra arkitektur til arbejdsgange. I den forbindelse sættes der fokus på 
rehabiliteringsområdet. Vi skal sammen ”lyn-designe” en udendørs rehabiliteringshave til 
børnene på Børneriget. 
 
Vi skal gennem den konkrete case opnå kendskab til at arbejde med innovation indenfor 
sundhedsområdet, på tværs af både fag- og patientgrupper. 
 
Nøgleord for workshoppen er designtænkning, bevægelse, kreativitet og innovation. 
 
Brugen af droner i naturovervågning  
Naturvidenskabelig workshop v/ Lektor Mogens Flindt & studerende, Biologi, SDU & Lektor 
Pia Halkjær Gommesen, GeoBio ScienceCenter Syd 
  
SDU har et feltlaboratorium i Svanninge Bjerge ca. 2,5 km fra Faaborg Gymnasium. Her 
undervises der i løbet af sommeren i hvordan droner kan bruges indenfor natur, miljø, klima 
og miljøteknologi. Undervisningen skal blandt andet skabe et nyt fundament for drone-
baseret dataindsamling og analyse, for at forbedre kvaliteten af natur-, miljø- og 
klimastyring i regionen. Målet er at udvikle teknikker og metoder, så den næste generation 
af droner bliver udstyret med udstyr til blandt andet at foretage vandprøver, multispektrale 
filtre og microsonder. 
 
På denne workshop cykler vi op til feltlaboratoriet og tager sammen med studerende fra 
SDU, del i undervisningen. Faaborg Gymnasium stiller cykler og cykelhjelme (obligatorisk) 
til rådighed, men du er selvfølgelig velkommen til at medbringe din egen cykelhjelm, hvis 
du skal deltage i denne workshop. 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

	

Onsdag 31. juli 
7.45 – 8.45 Morgenmad 

Kantinen 
8.45 – 9.00 Morgensamling 

Hal 1 
9.00 - 12.00 The United Nations: How to keep peace when there is no 

peace to keep 
Forelæsning & workshop v/Lektor Vincent Keating, SDU  
Hal 1 og kantinen 

12.00 – 13.00 Frokost 
Kantinen 

13.00 – 16.00 Pre-MUNSC  
Forberedelsesworkshop v/ATUMUN Organisers  
Hal 1 og kantinen 

18.00 – 19.00 Aftensmad 
Kantinen 

19.00 – 20.00 Propagandapause  
Instruktortime v/tutorerne 
B10, D1, D2, D5, E4, E5, E7 

20.00 – 21.00 Impro Comedy 
Teatersport v/De Klaustrofobiske Kosmonauter 
Kantinen 

 
The United Nations: How to keep peace when there is no peace to keep 
Forelæsning & workshop v/Lektor Vincent Keating, SDU 
 
What is the United Nations? In what way is peacekeeping thought of and how has it evolved 
to use more force? How has the responsibility to protect come about as an international 
doctrine? In this interactive lecture and workshop, we take a closer look at the background 
of the United Nations in order to understand not only what the United Nations might do, 
but also it got to be what it is today. 
 

 
Pre-MUNSC 
ATU MUNSC-forberedelsesworkshop v/ATUMUN Organisers 
 
Generel introduktion til Model United Nations og specifik ATU Model United Nations 
Security Council-workshop, som klæder dig og dit team teknisk på til at deltage i ATU 
MUNSC.  
 
 
  



	

	

Impro comedy 
Teatersport v/De Klaustrofobiske Kosmonauter 
 
Hvem kommer først over den komiske målstreg? Det er humor om kap når De 
Klaustrofobiske Kosmonauter indtager scenen og giver latteren frit løb. En triviel aften 
transformeres til en tåreperlende maraton af humor.  
Teatersport er improvisationsteater, når det er bedst. Vi kender teatersport fra gamle dage i 
form af DRs underholdningsprogram ”Så hatten passer”. Eller fra TV2´s ”Rundt på gulvet”. 
Denne aften, vil spillederen i samarbejde med jer, publikum, sætte de konkurrerende 
skuespillere på prøve igennem forskellige discipliner. Steder, jobs, genrer og titler fra 
publikum udfordrer skuespillernes evne til at ”finde på” og forvandle buddet til komik. Som 
i enhver sport skal der inden kampens afslutning kåres en vinder. Her er det altid 
publikumsbarometeret, der er gældende. 
 
 
 
  



	

	

Torsdag 1. august 
7.45 – 8.45 Morgenmad 

Kantinen 
8.45 – 9.00 Morgensamling 

Hal 1 
9.00 – 
12.00/12.45 

ATU Model UNSC 
v/ATUMUN Organisers 
 

• Model UN Security Council – committee 1 
Samfundsvidenskabeligt rollespil 
Auditoriet 

• Model UN Security Council – committee 2 
Samfundsvidenskabeligt rollespil 
B3 

 
ELLER 
 
Det Rullende Universitet 
v/Det Rullende Universitet, AU 
 
Du deltager i alle 3: 

• Atomorbitaler - En kvantemekanisk forståelse for kemi 
Naturvidenskabelig workshop 
D1 

• Global opvarmning. Hjælp! Kloden brænder 
Naturvidenskabelig workshop 
D2 

• Naturens egen nanoscience 
Naturvidenskabelig workshop 
E4 

12.00 – 13.00 
& 12.45 – 13.45 

Frokost 
Kantinen 

13.00/13.45 – 
16.00 

Model UN – fortsat 
v/ ATUMUN Organisers 
 
ELLER 
 
Det Rullende Universitet - fortsat 
v/Det Rullende Universitet, AU 

18.00 – 19.00 Optakt til festmiddag: Borddækning, fotografering mm. 
Kantinen 

19.00 – 01.00 Festmiddag 
Kantinen 

 
Torsdag d. 1. og fredag d. 2. august byder på to forskellige aktiviteter; ATU Model UNSC og 
Det Rullende Universitet. Du deltager i begge aktiviteter i løbet af de to dage.  
Hos Det Rullende Universitet kommer du igennem tre forskellige akademiske workshops 
samt en uddannelsescafé.  
Til ATU Model UNSC skal du som del af et team repræsentere en nation og dets holdninger 
i forhandlingerne i Model UN Security Council. Inden sommerferien modtager du en mail 
med besked om hvilket land du repræsenterer til ATU Model UNSC samt links til 
forberedelsesmateriale. 



	

	

ATU Model UNSC 
Samfundsvidenskabeligt rollespil v/ATUMUN Organisers 
 
Siden 1945 har FN forsøgt at være det forum, hvori internationale konflikter blev løst. Men 
FN har siden årtusindskiftet måtte se sig handlingslammet og uden reel autoritet når 
konflikter er opstået eller blusset op. Og selvom sikkerhedsrådet så sent som i 2015 
enstemmigt fordømte brugen af kemiske våben har det ikke kunnet agere på de seneste års 
eskaleringer i brug af netop disse våben. 
  
På Summer Campens ATU Model UNSC får du mulighed for at sætte dig i diplomaternes 
stole i FNs sikkerhedsråd, når der skal findes en løsning på hvordan Syrien skal se ud i 
fremtiden efter år med blodig borgerkrig. Er en militær aktion virkelig løsningen på 
konflikten i Syrien? Hvem skal lede landet fremover? Hvem skal bestemme hvordan 
overgangen til en ny leder, hvis sådan en skal findes, skal forløbe? Hvilken rolle skal det 
internationale samfund spille i den kommende proces?  Det er de spørgsmål som FN’s 
Sikkerhedsråd skal besvare på dette års Summer Camp ATU Model UNSC. 
 
 
  



	

	

Det Rullende Universitet 
Akademiske workshops v/Det Rullende Universitet, AU 
 
Det Rullende Universitet fra Aarhus Universitet giver en smagsprøve på den faglighed, som 
man møder på forskellige studier på universitetet. Du vil i de forskellige workshops tage greb 
med forskellige fagspecifikke problemstillinger inden for det respektive fags rammer. Du 
deltager i 3 forskellige workshops samt en afsluttende uddannelsescafé. 
 
Dagsprogram:  
9.00 – 10.45 Workshop 1 
11.00 – 12.45 Workshop 2 
12.45 – 13.45 Frokost 
13.45 – 15.30 Workshop 3 
15.30 – 16.00 Uddannelsescafé 
 

 
 
Atomorbitaler - En kvantemekanisk forståelse for kemi 
Naturvidenskabelig workshop v/Stud.Cand. Hans Christian Hammershøj, Kemi 
 
Den preussiske filosof Immanuel Kant proklamerede i 1786 i sit værk Metaphysische 
Anfangsgründe der Naturwissenschaft at kemi aldrig ville være en videnskab. Grunden til 
Kants negative syn på kemien skyldes, at han ikke anså det muligt at forklare kemiske 
reaktioner og interaktioner med dybdegående fysiske og matematiske modeller. Små 150 år 
senere havde disse modeller dog set lyset og ville udvikle sig op til i dag, hvor moderne 
forskning stadig videreudvikler modellerne. Disse modeller er alle baseret på 
kvantemekanikken, som er fundamentet for den moderne kemi og med Kants kriterier 
gyldiggør kemi som en videnskab. Det er med andre ord muligt at udføre kemiske 
eksperimenter uden kvantemekanik, men det er ikke muligt at forstå kemien i 
eksperimentet uden en kvantekemisk forståelse, og kemi kan i grove træk beskrives som 
anvendt kvantemekanik. I workshoppen præsenteres kvantemekanikkens hjernevridende 
grundtræk, den famøse Schrödinger-ligning og begrebet om atomorbitaler. Atomorbitaler 
er de kvantemekaniske byggestenene i udviklingen af molekyleorbitaler, som groft sagt giver 
et sofistikeret bud på det muligvis mest interessante og svære spørgsmål i kemien: Hvad er 
en binding? 
 



	

	

Global opvarmning. Hjælp! Kloden brænder 
Naturvidenskabelig workshop v/Stud.Cand. Sissel Damsbo Jensen, Biologi 
 
Global opvarmning er det hotte for tiden og det er et emne, der står himmelhøjt på 
biologernes, mediernes og ikke mindst politikkernes dagsorden. Efter den udsædvandelige 
varme og tørre sommer vi havde sidste år, kan man ikke at betvivle, at kloden bliver varmere. 
Men hvad betyder det egentlig, og hvilke årsager og konsekvenser har disse 
klimaforandringer på jorden? Vi skal i denne workshop forholde os til effekter af den globale 
opvarmning. Desuden vil vi få kendskab til menneskets rolle i den globale opvarmning og 
reflektere over vores eget forhold til naturen. 
 
Naturens egen nanoscience  
Naturvidenskabelig workshop v/Stud.Cand. Karl-Emil Tams Bondgård, Nanoscience 
 
Lige siden Galileo i 1600-tallet etablerede den metodiske naturvidenskab har den dannet 
grundlag for udvikling af ny teknologi, og i dag er vores liv præget af de mange innovative 
tanker gjort gennem årene. I løbet af især de seneste hundrede år er store fremskridt gjort, 
og vi står netop nu på kanten af endnu et teknologisk kvantespring. Med nanovidenskaben 
får vi et unikt indblik i en før kun teoretisk tilgængelig virkelighed. Vi skal i denne workshop 
kigge nærmere på nogle af de revolutionerende værktøjer der præger feltet og diskutere 
deres anvendelser. Vi skal se eksempler på, hvordan vi kan skabe innovation ved at se på 
naturens elegante løsninger af forskellige problemer. Til sidst skal vi i grupper forsøge at 
tænke ud af boksen idet vi lader os inspirere af naturen til at løse store (og måske små) 
problemer på samfunds- og hverdagsplan.   



	

	

Festmiddag 
 

 



	

	

 



	

	

Fredag 2. august 
7.45 – 8.45 Morgenmad 

Kantinen 
8.45 – 9.00 Morgensamling 

Hal 1 
9.00 – 
12.00/12.45 

ATU Model UNSC 
v/ATUMUN Organisers 
 

• Model UN Security Council – committee 1 
Samfundsvidenskabeligt rollespil 
Auditoriet 

• Model UN Security Council – committee 2 
Samfundsvidenskabeligt rollespil 
B3 

 
ELLER 
 
Det Rullende Universitet 
v/Det Rullende Universitet, AU 
 
Du deltager i alle 3: 

• Atomorbitaler - En kvantemekanisk forståelse for kemi 
Naturvidenskabelig workshop 
D1 

• Global opvarmning. Hjælp! Kloden brænder 
Naturvidenskabelig workshop 
D2 

• Naturens egen nanoscience 
Naturvidenskabelig workshop 
E4 

12.00 – 13.00  
& 12.45 – 13.45 

Frokost 
Kantinen 

13.00/13.45 – 
16.00 

Model UN – fortsat 
v/ ATUMUN Organisers 
 
ELLER 
 
Det Rullende Universitet - fortsat 
v/Det Rullende Universitet, AU 

16.00 – 16.30 Tak for denne gang! 
Samling, status og evaluering 
Hal 1 

16.30 – 18.00 Oprydning og rengøring 
Du er ansvarlig for: 
- dit soverum i fællesskab med de andre beboere 
- De opgaver din tutorgruppe bliver tildelt 
- Check out når alle opgaver er løst og godkendt 

Rundt på hele gymnasiet 
18.00 Summer Camp 2019 lukker 

 
  



	

	

Huskeliste 
 
Det skal du medbringe: 
 
• Tøj 
• Sko og overtøj (CoCreation foregår udendørs og en del til fods) 
• Badetøj og sportstøj/-sko (havnebad, boldspil inde/ude, løbetur 

o.l. – alt sammen frivilligt) 
• Toiletsager 
• Håndklæde 
• Luftmadras og lagen 
• Sovepose/dyne og hovedpude 
• Drikkedunk 
• Computer 
• Penalhus og blok 
• Pænt tøj til ATU Model UN (I skal optræde som diplomater, så 

der forventes tilsvarende påklædning, f.eks. det sæt tøj, I ville 
møde op til mormors 80 års fødseldag i J) 

• Pænt tøj til festmiddag – husk temaet er: Cuba 
• Lommepenge (slik i ugens løb samt drikkelse til festmiddagen) 
• Mobiltelefon (skal være fuldt opladt til CoCreation) 
• Sygesikringsbevis 
• Cykelhjelm (Kun hvis du deltager i SDUs naturvidenskabelige 

workshop ”Brugen af droner i naturovervågning”) 
 
Forplejning 
 
Der er fuld forplejning på hele campen. Dvs. morgenmad, frokost, 
eftermiddagssnack, aftensmad og aftenkaffe. 
 
Det er derudover muligt at købe yderligere snacks, drikkevarer o.l. i kantinen 
hele ugen igennem. 
 
 

  



	

	

Personale 
 
Summer Camp ansvarlige: 
 

Janne Hansen 
Leder 
 
Tlf. 2128 0736 
janne@atusyd.dk 
 
 
Pia Halkjær Gommesen 
Medhjælper 
 
Tlf. 2013 1173 
 
 

 
Kira Setling Rømer 
Studentermedhjælper 
 
Tlf. 5383 6945 
kira@atusyd.dk  
 

 
 
 
Tutorer: 
 
Der deltager 9 tutorer fra årgang 2016, som ugen igennem vil hjælpe til fagligt 
og socialt og sørge for at vi får alletiders uge sammen. 
 
  



	

	

En hilsen fra tutorerne om Sociale Medier 
 
Kære Summer Camp 2019-deltager, 
 
Vi fra tutor-teamet glæder os til at se jer på Summer Camp 2019. Når I møder op til en 
akademisk krævende uge, er det resultatet af mange planlægningstimer, og vi håber at 
resultatet bliver en fantastisk uge med masser af socialt samvær, spændende oplæg og 
akademiske udfordringer. 
 
Der kommer til at ske mange ting, og mange ting samtidigt. Derfor har vi oprettet en 
Instagram-profil og en snapchat, som I kan følge, og dermed følge med i hvad der sker i løbet 
af campen. Profilerne er allerede aktive så det er muligt at følge med i planlægningen af 
campen.  
 
Vi tutorer glæder os til at se jer alle sammen på campen! 
 
 



	

	

Bilag 
 

Bilag 1: Kort over Faaborg Gymnasium 
 

  



	

	

Bilag 2: Forberedelse 
 
Forberedelse til SDUs akademiske workshops 
Følgende af de akademiske workshops fra SDU kræver forberedelse: 
 
Brugen af droner i naturovervågning  
Naturvidenskabelig workshop v/ Lektor Mogens Flindt & studerende, Biologi, SDU & Lektor 
Pia Halkjær Gommesen, GeoBio ScienceCenter Syd 
Du skal forberede følgende: 

1. Læs teksten ”	Droner – et nyt værdifuldt værktøj til kystnær overvågning.” 
2. Google og læs om ”remote sensing.” 

  

Forberedelse til ATU MUN 
ATU Model UNSC kræver forberedelse. Inden sommerferien modtager du en mail med 
besked om, hvem du danner team med og hvilket land, som du skal repræsentere. Der er 
sat tid af i programmet til, at du kan forberede dig sammen med dit team under selve 
campen. Dog er der nogle tekster, som du skal have læst, og noget research, som du skal 
have lavet inden du mødes med dit team. Så forbered dig hjemmefra. 
 
Til ATUMUN skal du læse følgende 

1. Introduktion til MUN 
2. Rules of Procedure 
3. Study Guide 
4. Dit lands Position Paper 

 
Forberedelse til Det Rullende Universitets workshops 
Lav forberedelsesarket til hver af de 3 workshops fra Det Rullende Universitet.  
 
Materiale til forberedelse 
Du finder de forskellige forberedelsesmaterialer på hjemmesiden under aktiviteten 
Summer Camp 2019 i boksen DOWNLOAD. 
 


