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Kære ATU’ere 

Det er nu tid til, at I får en mere samlet information om sommercampens forskellige 
elementer. 

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 sidste 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. 

Vi gentager ovenstående, når vi mødes både tirsdag og onsdag morgen.   

Tirsdag den 30. juni: 
  

https://atumidt.dk/Data_om_dig_og_de_andre_Corona 

  

Vi mødes på Herning Gymnasium til en spændende dag, der blandt andet skal handle om 
data, brug af data, mental sundhed, forskning, formidling, unge, inddragelse og selvfølgelig 
af ægte og fysisk samvær. 

Læs meget gerne denne pressemeddelelse, vi sammen med forskergruppen har udsendt: 

https://atumidt.dk/Unge_bidrager_til_spil_om_corona-krisen_og_mental_sundhed 

I har allerede prioriteret workshops til dagen, og fordelingen er offentliggjort på vores 
hjemmeside. I kan se fordelingen her: 

 https://atumidt.dk/sites/default/files/aktiviteter/workshopfordeling_tirsdag.pdf 

https://atumidt.dk/Data_om_dig_og_de_andre_Corona
https://atumidt.dk/Unge_bidrager_til_spil_om_corona-krisen_og_mental_sundhed
https://atumidt.dk/sites/default/files/aktiviteter/workshopfordeling_tirsdag.pdf


 

 

Til tirsdag den 30. juni vil der være noget forberedelse og nogle overvejelser, I alle skal 
gøre jer, inden vi mødes i Herning. Materiale hertil vil blive udsendt senest mandag den 
29. juni om formiddagen. 

På nogle af de enkelte workshops vil der være specifikt forberedelsesmateriale, og det vil 
løbende blive tilgængeligt på hjemmesiden, og alt materiale vil være tilgængeligt inden 
mandag kl. 12.00. 

Jeres opgave er hermed at gøre jer klart, hvilke 2 workshops I skal deltage i henholdsvis 
om formiddagen og om eftermiddagen, og I skal så herefter orientere jer i det forskellige 
forberedelsesmateriale. 

Tirsdagens program er som følger: 

Mellem kl. 9.00 og kl. 10.00 ankommer I. I kan få et rundstykke og en kop kaffe. Hvis I har 
bestilt en ATU-hættetrøje er det også mellem kl. 9 og 10, I skal hente den. 

Kl. 10.00 præcis starter dagens program med en introduktionsforelæsning og en 
overordnet rammesætning. 

Efter en kort pause vil I mere konkret blive introduceret til dagens program. 

Fra 11.30 til kl. 13.00 skal I arbejde i de forskellige workshops. 

Kl. 13.00-14.00 vil I få en sandwich og få mulighed for at møde hinanden. 

Kl. 14.00-15.30 skal I på ny arbejde i workshops, og fra kl. 15.30-16.30 vil der være fælles 
opsamling på dagen. 

I hver af de 9 forskellige workshops skal der vælges et par stykker, der vil tage et særligt 
ansvar for at kunne videreformidle både skriftligt og mundtligt nogle af de indsigter, 
erkendelser og erfaringer, I gør jer fælles i de forskellige workshops. Inden arbejdet starter 
i de 9 workshops, skal I udvælge et par stykker, der vil tage ansvaret og opgaven på sig, og I 
vil så blive introduceret mere konkret til, hvad jeres opgave består i, og hvad vi forventer af 
jer. Overvej gerne allerede nu, om du har lyst til at påtage dig den opgave:-). 

Hele dagen skal forstås i samskabelsens og i videnskabelsens tegn, og selvom I ikke alle 
deltager i alle workshops, vil der blive samlet fælles op på dagen, og der vil også blive 
udarbejdet fælles materiale og produkter, hvor dagens forskellige fragmenter vil blive 
samlet og forenet. 

Kl. 16.30 siger vi tak for i dag. 

Onsdag den 1. juli 
  

https://atumidt.dk/Sprog_som_vindue_til_verden 

  

Mellem kl. 9.00 og 10.00 vil der igen være ankomst, rundstykker og uformel samtale. 

Kl. 10.00 starter dagens program, og vi har sammen forskellige forelæsninger indtil kl. 
11.30, hvor vi fordeler os i 3 forskellige workshops. 

https://atumidt.dk/Sprog_som_vindue_til_verden


 

 

I vil være fordelt i de samme grupper denne dag, så det betyder, at I skal sidde i samme 
lokale både før og efter frokost, og underviserne vil så rotere. 

Mellem kl. 12.15 og 13.15 vil I skulle spise en sandwich samtidig med, I taler med hinanden 
og går en tur rundt på Viby Gymnasiums grønne arealer. 

Vi mødes til de sidste spændende forelæsninger kl. 14.00, og kl. 15.30 er dagens faglige 
program og indhold færdig. 

Fra 15.30 til 16.00 informerer vi jer om Sommer-weekend-camp, der afholdes fra den 11. til 
den 13. september på Herning Gymnasium. 

I er som altid meget velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller andet. 

I kan skrive til mig; anne@atumidt.dk, til info@atumidt.dk og I er også velkomne til at 
ringe på 28 51 91 53. 

God sidste skoledag i dag, vi glæder os til at være sammen med jer igen i næste uge. 

Kh. 

Karoline, Nis, Morten og Anne 
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