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Kære Sommercamp-ATU’ere 

Så er det i morgen, vi mødes på Herning Gymnasium, og onsdag vi mødes på Viby Gymnasium. 

I skal medbringe telefon, computer, kuglepen og drikkedunk med væske. Der vil 
ikke være vand tilgængeligt. 

Vi glæder os til at være sammen med jer, vi glæder os til, I skal være sammen med jer, og jeres 
undervisere glæder sig virkelig meget til at tage jer med i fordybelse i deres fagligheder og deres 
forskning. 

Vi gentager her de retningslinjer, der er gældende til alle tider, når vi er sammen de næste par 
dage: 

Vi har fået lov til at samle jer alle, så vi kan gennemføre de 2 dagsprogrammer med undervisning. 
Det er klart, og det understreger vi hermed tydeligt, at vi selvfølgelig under begge dagsprogrammer 
følger sundhedsstyrelsens 4 gode råd for at beskytte jer selv og andre mod smitte: 

• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 
• Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder 
• Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt 
• Hold afstand og bed andre tage hensyn 

Det 5. råd om rengøring tager ATU sig selvfølgelig af. 

 
Vi forventer af jer og af os, at vi til alle tider tilstræber at holde 1 meters afstand til hinanden. Vi 
sørger for, at der vil være god plads til afstand, når vi skal være samlet flere sammen. 

 
Vi forventer af jer og af os, at ingen møder op til de 2 dagsprogrammer, hvis I og vi har symptomer 
på sygdom: Tør hoste, feber eller vejrtrækningsbesvær, hovedpine, muskelømhed eller ondt i 
halsen. 

 
Vi forventer af jer og af os, at I og vi tager hjem, hvis vi får det dårligt i løbet af dagen. Det er her 
vigtigt, at I giver besked til enten Anne, Morten, Nis eller Karoline. 
 

Tirsdag den 30. juni 

Når I ankommer til Herning Gymnasium i morgen, skal I som det første gå til den indgang, jeres 
fornavn hører til: 

Indgang i nærheden af græsset foran gymnasium: Fornavns forbogstav: A-J 

Indgang i hjørnet af gymnasiet: Fornavns forbogstaver: K-Z 



 

 

 

I skal her hente jeres navneskilt, hvoraf det fremgår, hvilke workshops I skal deltage i, og det 
fremgår også, hvilken tutorgruppe, I skal være sammen med, når I spiser frokost. 

I kan nu spise et rundstykke og drikke en kop kaffe, inden I skal sidde klar i AULAEN kl. 9.50 – 
bemærk 10 minutter før programstart. 

Under frokosten vil I spise sammen i mindre tutorgrupper, hvor ATU-tutorer fra årgangen over jer 
vil sørge for, at I lærer hinanden at kende, at I taler med hinanden, og at I får mere at vide om, 
hvad I kan se frem til, når vi mødes til Sommer-weekend-campen den 11. til den 13. september. I vil 
blive hentet i jeres workshoplokaler. 

Efter frokost fordeler I jer på ny i nye workshoplokaler. 

Fra kl. 15.30 til kl. 16.30 er vi alle samlet til en fælles afrunding af den faglige del af dagen. 

 

Onsdag den 1. juli 

Når I ankommer til Viby Gymnasium onsdag skal I gå ind i gymnasiets vandrehal på følgende 
måde: 

Venstre side af indgangsglasparti: Fornavns forbogstav: A-J 

Højre side af indgangsglasparti: Fornavns forbogstav: K-Z 

I skal her finde jeres navneskilt i hver sin ende af vandrehallen, inden I tager et rundstykke og en 
kop kaffe. Kaffe og rundstykke skal – medmindre der er nedbør af skybrudskarakter – nydes på 
græsområderne foran indgangspartiet. 

Kl. 10.00 sidder vi klar til dagens program i Viby Gymnasiums store idrætshal. 

Efter fælles forelæsninger fordeler vi os i 3 forskellige workshop ud fra følgende startworkshop: 

Er et hus a house: Spejlsal 

Livet som sprogofficer - væbnet med sprog: Science 

Sådan gi´r din ingeniøruddannelse dig adgang til job i hele verden!: Idrætshal 



 

 

Til 2. runde workshop skal I blive siddende, og så kommer de nye undervisere ind til jer. 

Kl. 14.00 samles vi igen i idrætshallen til forelæsninger indtil kl. 15.30, og den sidste halve time 
indtil kl. 16.00, vil vi i fællesskab se frem mod sommer-weekend-campen, så I for alvor kan glæde 
jer til den. 

Vel mødt til 2 ægte ATU-dage som en del af #atumidt #sommercamp2020. 

Kh. Karoline, Nis, Morten og Anne 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  


