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Kære sommercampdeltagere 2021 
 
Her får I yderligere informationer om årets sommercamp. Som I nok ved, så er restriktionerne 
inden for uddannelsesområdet og i det hele taget blevet lempet betragteligt siden sidst, vi 
informerede, og det har betydet nogle ændringer i vores organisering. 
 
Det betyder derfor også, at noget af det, vi skrev i sidste info, ikke længere er gældende. 
 
Vi skal bede jer forholde jer til det, der står i nærværende Sommercamp Info II. 
 
Som resten af samfundet følger vi selvfølgelig sundhedsstyrelsens generelle råd om 
smitteforebyggelse på campen. 
 

- Som det ellers gælder i samfundet, må I ikke møde frem til sommercampen, hvis I har 

symptomer på Covid-19, men skal så i stedet sørge for at blive pcr-testet. 

- Vi tilstræber fortsat at omgås hinanden med en vis afstand. 

- I skal sørge for at lufte ud i jeres respektive soverum, og I skal rengøre kontaktflader 

jævnligt. I må også meget gerne hjælpe til med, at der løbende bliver luftet ud i de øvrige 

lokaler, vi befinder os i. 

- Host eller nys ærmet 

- Vask hænder tit eller brug håndsprit 

 
Vi kan være på sommercamp sammen uden at bære mundbind. I kan selv vælge i hvilke soverum, I 
gerne vil sove. (Mere herom senere i denne skrivelse). I bliver ikke inddelt i primærgrupper. 
 
Anne Jepsen har brugt den sidste uges tid på at fordele jer i forskellige grupper ud fra jeres 
prioriteringer til de forskellige aktiviteter, vi sammen skal deltage i til sommercampen. I får nu 
denne tekst, og i løbet af formiddagen vil I kunne finde samtlige fordelinger uploadet til 
hjemmesiden. 
 
Jeg vil meget gerne beskrive flere af de enkelte dele i sommercampens samlede program for jer i 
det følgende. 
 
Sommercampen starter på søndag – den 27. juni – hvor vi mødes på Herning Gymnasium. I skal 
som minimum have det med, som fremgår af pakkelisten. Og hvis I tidligere har læst den, skal I 
finde pakkelisten igen på hjemmesiden, idet også den er blevet opdateret, så I nu også må huske 

tøj, der kan tåle at få teaterblod på😊. 
 
Program 
Når I ankommer, skal I benytte den indgang, der er tættest på det grønne græsareal ud mod vejen, 
I kommer fra. Her vil vi tage imod jer, udlevere jeres navneskilte og kontrollere jeres coronapas. I 
skal altså sørge for at have en opladet mobil klar, så I kan fremvise jeres coronapas. Hvis I kender 
andre måder, I kan fremvise det på, og I ikke normalt bruger en app-løsning på mobilen, så virker 
det sikkert også. 
 

https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Generelle-raad%C2%A0
https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Generelle-raad%C2%A0
https://atumidt.dk/sites/default/files/aktiviteter/pakkeliste_og_praktiske_informationer_2021_0.pdf


 

 

Navneskiltene skal I have på under hele campen. Udover jeres navne fremgår også samtlige 
inddelinger og aktiviteter, I hver især skal deltage i, så det er vigtig og overskuelig information. 
 
Når I har fået navneskilt og er krydset af på coronapaslisten, står den sejeste og bedste gruppe af 
tutorer fra årgangen 2019 – årgangen over jer – klar til at vise jer ind på gymnasiet og hjælpe jer 
med at sætte jeres bagage fra jer. 
 
Nogle af soverums-klasselokalerne vil stå klar til indflytning, og andre er først klar efter dagens 
aktiviteter, så I vil ikke alle kunne indkvartere jer ved ankomst. Det handler ikke om at komme 
først til indkvartering, men om at det er nogle bestemte ’kategorier’ af soverum, der står klar ved 
ankomsten – altså eksempelvis ”I dette soverum skal der være ro kl. 22.30” eller ”Dette soverum er 
til drenge”.  
Der bliver en god blanding af forskellige soverum, og vi har selvfølgelig plads til alle. 
 
Når I er kommet af med bagagen, skal I gå mod kantinen på gymnasiet, hvor I kan få en sandwich 
og møde nye og kendte ATU’ere. 
 
Kl. 13.00 skal I alle sidde klar i aulaen, hvor vi officielt starter sommercampen og byder jer 
velkomne. 
 
Kl. 13.15 tager Jonas Gejl fra det samfundsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet over og 
begår den første akademiske forelæsning på årets sommercamp. Det handler om international 
politik og om geopolitiske kompromiser, og udover at det i sig selv er spændende, og at Jonas er en 
dygtig formidler og forsker, så tjener denne forelæsning også det formål, at den skal være med til at 
kvalificere jeres arbejde i de 2 forskellige FN-organer; UNESCO og ECOSOC, når I enten mandag 
eller tirsdag skal indtage diplomaternes rolle og debattere nogle af verdenssamfundets 
udfordringer. 
Efter Jonas’ forelæsning vil der efter en kort kaffepause være et fælles introduktionsoplæg om 
Model United Nations ved ATU-alumne, Julie Blom. 
 
Resten af søndagen står på workshop med Dystopia med 1 times aftensmadspause undervejs. 
 
Vi starter med et fælles oplæg og en introduktion til workshoppen ved Jonas Bøgh fra Dystopia. 
Det oplæg kommer til at foregå i gymnasiets idrætshal. Tutorerne vil hjælpe jer på rette vej. 
Til introduktionsoplægget ved Dystopia vil der indgå en mindre happening på scenen og lidt rundt 
blandt jer som tilhørere. Happeningen er ikke farlig, men den kan opleves som skræmmende. I må 
meget gerne tage fat i Morten, Nis eller mig, hvis I har brug for at vide mere, eller hvis I overvejer, 
om I gerne vil undgå det. Happeningen involverer ingen af jer, I skal bare være tilskuere. 
 
Den allersidste del af Dystopia-workshoppen inden en fælles refleksion er oprydning og klargøring 
af klasselokalerne til soverum, så de sidste ATU’ere også kan blive indkvarteret.  
 
Mandag morgen skal halvdelen af jer afsted til Klimatorium i Lemvig, Vi kører i 2 busser derhen, 
og busserne kører fra Herning Gymnasiums ’Kys og kør’ plads. Vi skal køre præcis kl. 8.45, så det 
er vigtigt, at jer, der skal afsted, sørger for at være klar i busserne inden 8.45. 
 
Programmet ved Klimatorium kan I se på hjemmesiden. 
 
Den anden halvdel, der er tilbage på Herning Gymnasium, vil under kompetent og kyndig 
facilitering ved ATUMUN gå i gang med Model United Nations forhandlingerne. 
 
Når ekskursionsbussen er tilbage på Herning Gymnasium igen i løbet af eftermiddagen, er 
programmet igen ens for os alle. 
 



 

 

Mandag eftermiddag vil vi udlevere ’Monstre’ af Mathias Clasen, som er en ’Tænkepause-bog’ fra 
Aarhus Universitetsforlag, som Mathias har udgivet i 2012. Måske vil nogle af jer læse bogen, så 
snart I får den i hånden, og andre vil måske hellere læse den efter Mathias forelæsning på 
sommercampens sidste dag. Det er helt op til jer. 
 
Efter mandagens aftensmad er der turnering på programmet, hvor I i mindre grupper skal dyste 
mod hinanden i forskellige discipliner. Det vigtigste her, er ikke hvem der vinder – om end 

vinderholdet faktisk får en præmie😊, men at I er sammen i jeres turneringshold, dyster det I kan, 
og hepper på hinanden og har det sjovt. Skulle I uheldigvis have en skade eller andet, der gør, at I 
bedst støtter op om jeres hold ved at være tilskuere og følge jeres hold rundt til disciplinerne, er det 
selvfølgelig helt fint. 
 
Tirsdag morgen er det tid til Covid-19-selvtest, som I kender det fra jeres respektive gymnasier. 
Testcenteret åbner fra kl. 7.30, og jer, der skal på ekskursion tirsdag, skal være klar til at blive 
testet kl. 7.30, så vi når det inden busafgang. Når alle ekskursions-ATU’ere er testet, bliver der 
plads til tirsdagens MUN-ATU’ere i testlokalerne. 
 
Der vil være lister, så vi krydser jer af i takt med, at I tester jer. 
 
Den anden halvdel tager nu på ekskursion, mens den ene halvdel bliver på Herning Gymnasium og 
prøver kræfter med diplomatiets væsen til Model United Nations 
 
Når vi mødes igen på gymnasiet tirsdag eftermiddag, vil Kristian Dahlmann og Mathias Sejerkilde, 
2 ATU-alumner, tage jer igennem en workshop under titlen; At være ung. 
 
Efter aftensmaden samles vi i aulaen, hvor I vil være fordelt på forskellige grupper, som I selv har 
skrevet jer på de foregående dage, der har forskellige opgaver frem til ’festmiddagen’ onsdag aften. 
Vi hjælper jer i gang, og tutorerne kan hjælpe jer videre, så vi sammen og i fællesskab kan skabe 
den bedste sidste aften for alle. 
 
Og tirsdag aften kan de af jer, der har lyst, se en gyserfilm sammen i auditoriet. 
 
Onsdagens program kan I se beskrevet mere udførligt på hjemmesiden, men efter en fælles 
morgensamling i aulaen skal I fordybe jer i Fake News, sølvpapirshatte, journalistik og videnskab 
sammen med forskere, journalister og forskellige videnspersoner. 
 
I er blevet fordelt på formiddagens 7 forskellige workshops, og efter frokosten er I fordelt, så I hver 
især deltager i 2 forskellige science caféer. 
 
Vi afslutter dagens faglige indhold sammen og efter en kort pause, samles vi til de sidste kollektive 
festmiddagsforberedelser. 
 
Som I allerede ved, så er hele sommercampen og dermed også festmiddagen uden alkohol, og i den 
sammenhæng glæder jeg mig virkelig til at fortælle jer en lille hemmelighed – eller erkendelse – 

som ATU’ere før jer har erfaret sig😊. 
 
Torsdag afslutter vi endnu en gang med fælles morgensamling, og vi har inviteret horrorforsker, 
Mathias Clasen, til at afslutte sommercampen med en forelæsning om sin forskning i monstre og 
horror.  
 
 
 
 



 

 

Fordeling 
I er nu fordelt i grupper til alle aktiviteter på sommercampen. I vil opleve, at nogle af grupperne er 
med de samme personer, men I vil også komme til at møde mange andre, når I er fordelt i andre 
grupper. I kan se alle fordelingerne i dokumenterne på hjemmesiden. 
 
I er fordelt i følgende grupper: 
 
Dystopia, tutorgrupper og turneringsgrupper: Er ens. 
 
I er opdelt i 2 forskellige dage til ekskursion og til Model United Nations 
 
I er opdelt i 4 store grupper og inden for de 4 grupper i mindre grupper til ’At være ung’. 
 
I er inddelt i forskellige komitéer og skal repræsentere forskellige lande til Model United Nations. 
 
Vi har under hensynstagen – med uden garanti – til jeres prioriteringer fordelt jer til de forskellige 
workshops og science caféer. 
 
Model United Nations 
På hjemmesiden ligger der også en introduktion til Model United Nations. Den skal vi bede jer 
læse. I skal også læse den Study Guide, der passer til den komité, I skal forhandle i. Og endelig skal 
I læse det lands, I skal repræsentere, position paper. I skal kun læse jeres eget lands position paper. 
 

Årgangsrepræsentanter 
I løbet af sommercampen skal vi have valgt tre årgangsrepræsentanter (2020) – 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. 
 
Mødetidspunkter 
Som I ved, så starter vi altid til tiden på ATU | Midt. Det gælder, når vi har mødt hinanden til jeres 
online seminarer, og det gælder om muligt endnu mere, når vi nu skal til at møde hinanden rigtigt. 
Så husk under hele sommercampen at sidde klar de forskellige steder på de respektive tidspunkter, 
så vi kan starte alle aktiviteter, forelæsninger, workshops og andet til tiden. 
 
På sommercampen vil vi også sørge for at ophænge programmet, hvorpå det også vil være angivet i 
hvilke lokaler, de forskellige aktiviteter foregår. Vi hænger en stor fordelingsooversigt op, vi 
hænger menuplanen op og andet materiale, der skal være med til at give jer et overskueligt og fast 
sted, hvor I sammen med informationerne på jeres navneskilte kan finde de oplysninger og den 
information, I har brug for. 
 
Vi ser meget frem til næste uge sammen med jer. 
 
Frederik, Rasmus, Anne Jepsen, Morten, Nis og Anne 
 
Kh. Anne  
#atumidt 


