18. juni 2019

Kære sommercampdeltagere 2019
Her får I yderligere informationer om årets sommercamp.
I er nu fordelt på de forskellige ekskursioner, og oversigterne er tilgængelige på hjemmesiden.
I vil herudfra blive fordelt på forskellige lande, I skal repræsentere til ATU Model United Nations
Clima Conference, når I skal forhandle gode løsninger på verdens nogle af de udfordringer, verden
står over for i dag. I får mere information om forhandlingerne, om landene og om de
problemstillinger, I skal arbejde med.

Bæredygtig forskning
Onsdag på sommercampen har vi arrangeret i samarbejde med Aarhus Universitet, og vi sætter for
alvor fokus på begrebet ’bæredygtighed’ ud fra forskellige forskningstilgange.
3 af Aarhus Universitets fakulteter – det samfundsvidenskabelige, det humanistiske og det naturog ingeniørvidenskabelige – præsenterer noget af den forskning, der pågår på Aarhus Universitet.
Vi starter med en introduktionsforelæsning, hvor lektor i retorik, Esben Bjerggaard Nielsen, vil
hjælpe os med at få en måske fælles forståelse af, hvad det vi taler om, når vi taler om klima og
bæredygtighed.
Herefter er der 5 forskellige workshop, som I skal prioritere jer ind på. I skal ønske 2 af de 5
workshops, og så skal I angive en 3., I også vil blive glade for at være med i.
Det skal I have gjort senest søndag den 23. juni, og hvis I ikke har gjort det, betyder det, at I ikke
kan vælge og gerne vil deltage i dem alle, og så vælger vi for jer:-).
I prioriterer workshops her, og I gør det senest søndag den 23. juni.

Sidste informationsskrivelse og Model United Nation
Når vi når lidt længere hen i juni, vil I modtage en sidste informationsskrivelse, hvor I vil være
fordelt på alt.

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.
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."
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