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Kære sommercampdeltagere 2019 
 
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. 
 
 Sommercamp 2019: Bæredygtighed - hvad ved vi? Kan vi selv gøre en forskel? 
Og kan vi gøre en forskel i fællesskab? 
Vi tager i fællesskab og på forskellig vis fat i perspektiver for en bæredygtig verden og en 
bæredygtig udvikling. Vi inviterer undervisere fra Aarhus Universitet til at give os et 
indblik i, hvordan bæredygtigheden både abstrakt og mere konkret tænkes ind i deres 
arbejde og forskning. De forskellige ekskursioner vil på samme måde alle give et indblik i, 
hvordan de forskellige virksomheder arbejder bæredygtigt i forhold til fx deres produktion 
og produkter, virksomhedernes udvikling eller deres medarbejderpolitikker. Når I skal 
forhandle internationale og geopolitiske udfordringer til Model United Nation, vil I skulle 
forhandle og behandle de problemstillinger, det internationale samfund står overfor blandt 
andet på grund af klimaforandringer og konsekvenser heraf.  
 
Egenbetaling 
Sommercampens egenbetaling på 500 kroner bedes være indbetalt senest den 1. juni 2019 
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 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. 
 
Ekskursioner 
I slutningen af maj vil vi have de endelige beskrivelser af de forskellige ekskursioner 
færdige, og vi vil så bede jer ønske, hvilken ekskursion I helst vil på. I vil kunne komme til 
at vælge mellem 4 ekskursioner, som I vil blive fordelt på. 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) 
Kan fisk være nøglen til verdens fremtidige fødevarebehov – (BioMar) 

https://atumidt.dk/Sommercamp_2019


 

 

Opstart, finansiering og bæredygtig CSR – (vestjykBank, NuPark, Creativ Company) 
Opstart, innovationsmiljø og lyd – (SoundHub Denmark, Harman) 
 
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 uddybende informationer om de forskellige virksomhedsekskursioner, så I 
vil kunne tage stilling til, hvilke ekskursioner I er mest interesserede i. 
 
I kan finde en pakkeliste og praktiske informationer her.  
 
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 2019 løbende vil 
blive opdateret med flere informationer. 
 
Skriv til mig, hvis I har spørgsmål (anne@atumidt.dk).  
 
Kh. Anne 

#atumidt 
 
 

https://atumidt.dk/sites/default/files/aktiviteter/pakkeliste_og_praktiske_informationer2019.pdf
https://www.facebook.com/groups/413587909221300/
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