2. juni 2022
Kære sommercampdeltagere 2022
Vi glæder os til at være sammen med jer snart på Herning Gymnasium den første uge af
jeres sommerferie.
Program
I kan se frem til at program fuld af akademiske foredrag, af FN-forhandlinger, af
inspirerende indsigter i, hvordan akademisk viden udfolder sig i praksis og ikke mindst af
socialt netværk og spirende kammeratskaber.
Det foreløbige program kan I se her.
Egenbetaling
I forbindelse med afholdelse af sommercampen opkræver vi jer 700 kroner i 1. rate af
deltagerbetalingen på ATU- Indbetalingen på 700 kroner skal ske senest den 15. juni 2022
på følgende konto: Reg.nr.: 5077 Kontonr.: 1255176.
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 årgange før jer og af ATU-alumner, som
alle har deltaget i flere MUN-konferencer, og som også har været med til enten LONDON
INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS eller til AMSTERDAM UNIVERSITY
COLLEGE 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.
Model United Nations – informationsseminar den 14. juni kl. 16.30-18.00
For at I alle er så godt forberedte som muligt til af deltage i MUN på sommercampen,
afholder vi et online informationsmøde tirsdag den 14. juni fra kl. 16.30-18.00, hvor vi
forventer, at I alle kan deltage.
I kan læse mere om det her.
Hvis I er forhindrede, skal jeg bede jer sende en mail til anne@atumidt.dk, så vil jeg
efterfølgende sørge for at sende jer en optagelse af informationen til jer.
Ekskursioner
I midten af juni vil vi have de endelige beskrivelser af sommercampens ekskursioner
færdige, men vi vil allerede nu meget gerne bede jer prioritere, hvilken af sommercampens
4 ekskursioner, I helst vil deltage i.
Vi vil forsøge at tage højde for jeres præferencer, men vi kan ikke garantere det.
I overskrifter er ekskursionerne følgende:
The indoor generation – bæredygtig produktion og udvikling (VELUX)
Opstart, finansiering og bæredygtig CSR – (vestjykBank, NuPark, Creativ Company)
The Animation Workshop – computerspil og animationsfilm
Klimatorium

I modtager en anden mail med mulighed for at prioritere, og sidste mulighed for
prioritering er torsdag den 9. juni.
Information og forberedelse
Næste afsnit i Sommercampinfo2019 vil være med flere informationer om Model United
Nation, og om hvordan I forbereder jer til forhandlingerne.
I vil også modtage informationer om øvrige forberedelser og praktiske informationer.
I vil samtidig få at vide, hvilken ekskursion I skal deltage i, og hvilken dag I skal lave Model
United Nations.
Pakkeliste
I kan finde en pakkeliste og praktiske informationer her.
Facebookgruppe
Vi har oprettet en fælles Facebookgruppe, som I skal være medlemmer af, og hvor jeres
sommercamptutorer også er medlemmer. Al aktuel information, mens vi er i Herning, vil
sprede sig gennem den Facebookgruppe. Søg medlemskab her.
Og hold jer selvfølgelig orienteret på hjemmesiden, hvor Sommercamp 2022 løbende vil
blive opdateret med flere informationer.
Skriv til os, hvis I har spørgsmål: nis@atutmidt.dk, rasmus@atumidt.dk eller
anne@atumidt.dk.
Kh. Nis, Rasmus, Lærke, Emma og Anne

#atumidt

