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Vi glæder os til at være sammen med jer snart på Herning Gymnasium den første uge af 
jeres sommerferie. 
Vi har brugt de sidste par dage på at nærlæse myndighedernes seneste anbefalinger og 
retningslinjer, og medmindre pandemien pludselig bevæger sig i den forkerte retning, kan 
vi nu se, at vi kan gennemføre Sommercamp 2021. Det er vi glade for. 
Vi vil selvfølgelig alle skulle følge både de generelle smitteforebyggende tiltag og også de 
udvidede tiltag, når vi er samlede mange mennesker på Herning Gymnasium. 
Det kan vi godt, og det program vi har tilrettelagt for jer, er både spændende og varieret. 
 
Covid-19-tiltag 
Det siger sig selv, at vi skal passe på hinanden og os selv, så derfor vil følgende gælde for 
alle til alle tider, og det gentager vi og udvider, hvis jeg har glemt at være opmærksom på 
alt: 

- Alle skal have et gyldigt corona-pas, når de møder op på Herning Gymnasium.  
Corona-pas baseret på test: Testen må ikke være taget tidligere end lørdag den 26. 
juni 
Corona-pas baseret på 1. vaccinationsstik: 1. vaccinationsstik modtaget den 13. juni 
eller tidligere. 

- Der vil være selvtest, som I kender det fra jeres egne gymnasier, så vi sikrer, at alle 
har et gyldigt coronapas under hele sommercampen. 

- Ved mistanke om sygdom må I ikke møde op til sommercampen, men I kan 
selvfølgelig komme senere, når symptomer er forsvundet, og I er testet negative. 

- Mundbind skal benyttes indendørs og må kun tages af, når vi sidder ned. 
- Til alle tider holdes mindst 1 meters afstand til alle 
- I specifikke og annoncerede tidspunkter og aktiviteter holdes mindst 2 meters 

afstand til alle 
- God håndhygiejne, håndvask og sprit 
- Afspritning af kontaktflader og borde og stole før og efter brug 
- Afspritning af badefaciliteter før og efter brug 
- Inddeling i primærgrupper á ca. 15 ATU’ere 

Egenbetaling 
(Gymnasie-ATU’ere) 
Første del af jeres egen deltagerbetaling på 700 kroner bedes indbetales senest den 15. juni 
2021 til følgende konto: Reg.nr.: 5077 Kontonr.: 1255176. 
 
 
Program 
I kan se frem til et program fuld af akademiske foredrag, af FN-forhandlinger, af 
inspirerende indsigter i, hvordan akademisk viden og forskning skabes og anvendes, til en 



 

ekskursion til Klimatorium i Lemvig og ikke mindst til fællesskab og spirende 
kammeratskaber. 
 
Det foreløbige program kan I se her, og jeg beskriver i det følgende nogle af de enkelte 
elementer i programmet. 
 
Sommercamp 2021 
Vi skal vidt omkring i fagligheder og undervisningsformater, aktiviteter og tematikker, og I 
må se frem til en uge, hvor I får gode muligheder for at fordybe jer og udvide jeres viden og 
horisonter, men hvor I også skal være sammen i et fagligt, socialt og ikke mindst fysisk 
fællesskab. 
 
Dystopia – Haunted House workshops 
Efter et oplæg om v/Architect of Fear, Jonas Bøgh, der blandt andet skal give jer indsigter 
i, hvordan hjernen reagerer på gys, skal I i mindre grupper skabe ’haunted houses’. I vil 
være under kyndig vejledning hele tiden. 
Der skal løses flere forskellige opgaver undervejs i workshoppen, så I vil alle have 
mulighed for at deltage aktivt – både jer, der ikke kan få nok af gys, og jer der aldrig kunne 
drømme om at nærme jer det. I skal samarbejde, og I skal udvikle i fællesskab, og alles 
bidrag og input er essentielle og nødvendige, for at I får løst opgaven; nemlig at designe et 
haunted house. 
 
 
ATUMUN - Model United Nation 
Sammen med ATUMUN får I muligheden for at sætte jer i diplomaternes stole i 
simulerede FN-forhandlinger. Model United Nation afvikles på sommercampen af en 
meget erfaren og dedikeret gruppe af ATU’ere fra årgang 2017 og ATU-alumner, som alle 
har deltaget i flere MUN-konferencer, og som også har været med til LONDON 
INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS. De er erfarne, engagerede, energiske og 
virkelig skønne, så I kan roligt glæde jer til en dag med både hårde og sjove forhandlinger, 
som foregår i helt trygge rammer. 
 
Klimatorium 
Der vil være ekskursion til Danmarks internationale klimacenter, Klimatorium, i Lemvig 
for halvdelen af jer mandag og den anden halvdel tirsdag. Der kommer flere informationer 
om ekskursionen, men I kan orientere jer foreløbigt om Klimatorium her. 
 
Giv de unge ordet 
I samarbejde med Forskningsprojektet Giv de unge ordet fra Aarhus Universitet har vi 
arrangeret onsdagens faglige program. I kan læse om de formiddagens forskellige 
workshops og om eftermiddagens science caféer på hjemmesiden 
 
Information og forberedelse 
Næste afsnit i Sommercampinfo2021 vil være med flere informationer om ATUMUN – 
Model United Nation, og om hvordan I forbereder jer til forhandlingerne. I vil også blive 
bedt om at prioritere, hvilken workshop, og hvilke science caféer, I gerne vil deltage i i 
onsdagens program 
I vil også modtage informationer om øvrige forberedelser og praktiske informationer.  

https://atumidt.dk/Sommercamp_2021
https://klimatorium.dk/
https://givdeungeordet.dk/


 

Vi kommer også til at spørge jer, om I har modtaget 1. vaccinestik mod Covid-19. I vil 
selvfølgelig få den svarmulighed, der hedder, at I ikke ønsker at besvare. 
 
I kan finde en pakkeliste og praktiske informationer her.  
 
Vi har oprettet en fælles Facebookgruppe, som I meget gerne må søge om medlemskab i. 
Tutorerne på sommercampen vil også være medlemmer af gruppen. Al aktuel information 
og spontane initiativer mens vi er i Herning, vil blive delt i den gruppe, og vi vil også poste 
vores løbende information i den gruppe frem til sommercampen, samtidig med vi sender 
ud på mail. I kan søge medlemskab her. 
 
Og hold jer selvfølgelig orienteret på hjemmesiden, hvor Sommercamp 2021 løbende vil 
blive opdateret, i takt med at vi får flere og flere konkrete detaljer på plads i programmet. 
 
Skriv til mig, hvis I har spørgsmål (anne@atumidt.dk).  
 
Kh. Anne 

#atumidt 
 
 

https://atumidt.dk/sites/default/files/aktiviteter/pakkeliste_og_praktiske_informationer_2021.pdf
https://www.facebook.com/groups/548390482823800/about
https://atumidt.dk/Sommercamp_2021
mailto:anne@atumidt.dk

