
 

 

26. juni 2019 
 

Kære sommercampdeltagere 2019 
 
Nu er der virkelig ikke længe til, vi mødes på Herning Gymnasium til Sommercamp 2019.  
Vi glæder os til at tage imod jer på søndag. 
 

ATU Model United Nations - fordeling 
I har sikkert set, at ekskursionsfordelingen ligger på hjemmesiden, og nu ligger oversigten over, 
hvilken dag I skal lave Model United Nations, hvilken komité I skal sidde i, og hvilket land I skal 
repræsentere også på hjemmesiden. I kan se den alfabetiske oversigt her. 
 

Forberedelse til ekskursioner og til ATUMUN 
Der er til nogle af ekskursionerne noget forberedelse, I skal have læst eller set – kig på beskrivelsen 
af den ekskursion, I skal på, så I kan læse eller se. 
 
Der er også forberedelse til jeres roller i Model United Nations, I skal læse Introduktion til MUN, 
Rules of Procedures, Study Guide til jeres respektive komitéer og jeres lands position paper. Det er 
tilstrækkeligt, at I kun læser jeres eget lands position paper, så I må scrolle igennem position 
papers dokumentet. 
 
På MUN-dagen vil der være sat en time af om formiddagen, hvor I i jeres respektive landegrupper 
skal forberede jer sammen. 
 
Det er i alt 3 komitéer, så I skal være opmærksomme, når I klikker jer ind på dokumenterne, så I er 
sikre på, I rammer dem, der er relevante for jer. 
 

Ankomst 
Når I ankommer til Herning Gymnasium på søndag, vil I alle få udleveret et navneskilt, som I skal 
bære under hele campen. Udover jeres navne vil navneskiltene indeholde al information om 
opdeling og inddeling, som I får brug for at vide i løbet af ugen. 
 
I bliver nemlig også inddelt i grupper, når I skal arbejde med hinanden og med Dystopia om at 
skabe ’haunted houses’, I er inddelt i grupper, når I skal samles med jeres tilknyttede tutorer, I er 
inddelt i grupper, når vi mandag aften afholder turnering, og I er selvfølgelig også blevet fordelt på 
onsdagens forskellige bæredygtighedsworkshops. 
 

Arnold Boon, Aarhus Universitets direktør 
Hjemmesiden er netop blevet opdateret med 2 virkelig spændende indslag til afslutningen af 
onsdagens faglige program: 
 
Aarhus Universitets direktør, Arnold Boon, vil fortælle jer om, hvordan Aarhus Universitet 
arbejder med bæredygtighed, og bagefter vil virksomheden Pesitho fortælle om deres arbejde med 
flygtninge i blandt andet Uganda og fattige i Myanmar med at tilberede deres mad ved brug af 
solenergi. Pesitho er placeret i Business Factory hos Aarhus Universitet i Herning og har vigtig 
adgang til studerende og forskere. 
 

Årgangsrepræsentanter 
I løbet af sommercampen skal vi have valgt to årgangsrepræsentanter, helst en 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://atumidt.dk/sites/default/files/aktiviteter/atumun_dag-_komite_og_landefordeling_og_atumuninfo.pdf


 

 

 
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 dit 'kandidatur' op på en tavle." 
 

Indkvartering 
Når I ankommer til Herning Gymnasium vil sommercampens skønne tutorer hjælpe jer med at 
placere jeres bagage i klasselokalerne. Der vil være mulighed for at indkvartere jer senere på dagen. 
Og der vil selvfølgelig være en klassisk ATU-sandwich til at starte sommercampen med. 
 

Velkomst 
Vi starter med at byde jer velkommen kl. 13.00 i aulaen på Herning Gymnasium. 
 
Det er vigtigt, at I er klar til at blive budt velkommen i aulaen kl. 13.00. 
 
Gruppeinddelingerne og hele programmet med lokaleangivelser vil være ophængt centralt på 
gymnasiet. 
 
Som altid er I virkelig meget velkomne til at skrive eller ringe til mig, hvis der er noget, I har brug 
for at spørge ind til. 
Vi glæder os til at være sammen med jer lige om lidt. 
 
Alt godt og på vegne af Karoline, Otto, Nis, Birgit og alle tutorerne. 
 
Kh. Anne  
#atumidt 


