
 

 

4. juni 2018 
 

Kære sommercampdeltagere 2018 
 
Her får I yderligere informationer om årets sommercamp, og I vil skulle prioritere mellem de fem 
forskellige virksomhedsekskursioner. 
I næste informationsskrivelse skal I prioritere mellem de forskellige workshops, der udbydes 
onsdag på sommercampen, hvor vi Science & Technology har tilrettelagt en spændende dag for os. 
 

Ekskursioner 
Beskrivelserne af de forskellige ekskursioner ligger nu på hjemmesiden, og det vil være bedst, hvis I 
læser alle igennem, så I kan foretage velovervejede prioriteringer. 
Alle ekskursioner er gode og spændende, og derudover skal I være opmærksomme på, at de er 
tilrettelagt, så de imødeser forskellige fagligheder. 
 
I kan se ekskursionsoverskrifterne her: 
 

- Kan fisk være nøglen til verdens fremtidige fødevarbehov v/BioMar 

- Opstart, biler og lydsystmer v/BusinessPark og Harman 

- Opstart, finansiering og innovation v/NuPark, vestjyskBank og Medicom Innovation 

Partner A/S 

- Globalt kulturmøde og virksomhedsfilosofi v/Kyocera Unimerco 

- The indoor generation – let the sunshine in v/Velux 

I skal tilkendegive, hvilken ekskursion I helst og næsthelst vil på her. 
Sidste mulighed for at prioritere er mandag den 11. juni kl. 12.00. Hvis I ikke har prioriteret 
ekskursion på det tidspunkt, vil det blive taget som udtryk for, at I vil blive lige glade for at komme 
på alle ekskursioner. 
 

Naturvidenskabelige og ingeniørvidenskabelige workshops 
Onsdag flytter det naturvidenskabelige og ingeniørvidenskabelige fakultet ind på Herning 
Gymnasium, hvor de indleder med en fælles introduktionsforelæsning. De kommer med en række 
workshops, I skal vælge i mellem, så I deltager i én af dem før frokost og en anden efter frokost. 
 
Titler og kortere beskrivelser af de forskellige workshops kommer løbende på hjemmesiden, og når 
alt er beskrevet, vil I skulle prioritere. 
 

Sidste informationsskrivelse og Model United Nation 
Når vi når længere hen i juni, vil I modtage en sidste informationsskrivelse, hvor I vil være fordelt 
på alt. 
 
Mandag og tirsdag skal halvdelen af jer på skift forsøge at løse konflikten i Syrien, når I forhandler i 
Model United Nation. 
Der vil komme flere informationer herom både på hjemmesiden og i næste informationsskrivelse.  
 

Årgangsrepræsentanter 
I løbet af sommercampen skal vi have valgt to årgangsrepræsentanter (2017) – helst én fra hver 
afdeling, som inviteres til vores repræsentantskabsmøde i efteråret. Undertiden bruger vi også 
årgangsrepræsentanterne, når der er tiltag, vi gerne vil have en drøftelse af. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOibRjUoKpANkXxOXfpL9z_7ErtUDhWLvYr6xBGS7D4Gw6bg/viewform


 

 

Overvej om det er noget for dig. I givet fald kan du med fordel lave et opslag allerede hjemmefra. 
Der bliver plads til at hænge sit 'kandidatur' op på en tavle." 
 
 
Kh. Anne  
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