
 

 

15. juni 2018 
 
Kære sommercampdeltagere 2018 
 
Nu er der ikke længe til, vi mødes på Herning Gymnasium til sommercamp.  
Vi glæder os til at tage imod jer søndag den 1. juli. 
 
I er nu fordelt på de forskellige ekskursioner, og I er også blevet fordelt til MUN-forhandlingerne, 
og I er også blevet tildelt et land, I skal repræsentere i forhandlingerne. Det betyder, at I gerne må 
begynde at forberede jer specifikt til den ekskursion, I skal deltage i. 
 
I kan finde en alfabetisk oversigt her, hvoraf det fremgår, hvilken ekskursion I skal deltage i, og 
hvilket land I skal repræsentere i MUN-forhandlingerne. 
I kan også se deltagerlister på hjemmesiden til de enkelte ekskursioner. 
 
Når I lige om lidt og senest mandag den 18. juni har prioriteret mellem de forskellige 
naturvidenskabelige og ingeniørvidenskabelige workshops, vil I modtage informationer herom, og 
I vil også få de sidste inddelinger – nemlig jeres grupper til søndagens Sammspil, til mandagens 
turnering og til tutorgrupper. 
I kan i øvrigt prioritere workshop her. Skulle I ikke have prioriteret, når vi fordeler jer på de 
forskellige workshops, tager vi det som udtryk for, at I vil blive glade for at deltage i hvilken som 
helst af de mulige workshops. 
 
Model United Nation 
Mens halvdelen af jer er afsted på ekskursioner, skal den anden halvdel forsøge at løse konflikten i 
Syrien i Model United Nation forhandlinger. 
Der ligger nu forskelligt information om MUN på hjemmesiden. Det skal I læse: Introduktion til 
MUN, Rules of procedures, Study Guide og Position Papers. I skal kun læse jeres eget lands 
position paper. 
På den måde forbereder I jer bedst muligt til MUN og så får I den bedste oplevelse. 
 
Der vil være sat en time af om formiddagen, hvor I i jeres respektive landegrupper skal forberede 
jer sammen. 
 
Årgangsrepræsentanter 
 
I løbet af sommercampen skal vi have valgt to årgangsrepræsentanter, helst en 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 dit 'kandidatur' op på en tavle." 
 
Ankomst 
 
Når I ankommer til Herning Gymnasium, vil I få udleveret et navneskilt, som skal bæres synligt 
under hele sommercampen. Af det navneskilt vil de forskellige grupper, I er i, også fremgå.  
I vil få mulighed for at stille jeres bagage i klasselokalerne, og der vil være en sandwich. 
Det er vigtigt, at I er klar til at blive budt velkommen i aulaen kl. 13.00. 
 
I får mulighed for senere på dagen at redde senge og indkvartere jer. 
 
Gruppeinddelingerne og hele programmet med lokaleangivelser vil være ophængt centralt på 
gymnasiet. 

https://www.atumidt.dk/sites/default/files/aktiviteter/alfabetisk_oversigtj_ekskursionerj_mun.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9AwIQN7ubi0RfvmZwDqXqJ6z-Mjs8ewd952JiWO55hk9iow/viewform
https://www.atumidt.dk/sites/default/files/aktiviteter/introduktion_til_mun.pdf
https://www.atumidt.dk/sites/default/files/aktiviteter/introduktion_til_mun.pdf
https://www.atumidt.dk/sites/default/files/aktiviteter/rules_of_procedure.pdf
https://www.atumidt.dk/sites/default/files/aktiviteter/study_guide.pdf
https://www.atumidt.dk/sites/default/files/aktiviteter/position_papers_0.pdf


 

 

 
Som altid er I virkelig meget velkomne til at skrive eller ringe til mig, hvis der er noget, I har brug 
for at spørge ind til. 
Vi glæder os til at være sammen med jer lige om lidt. 
 
Alt godt og på vegne af Mie, Otto, Nis, Svend og alle tutorerne. 
 
Kh. Anne  
#atumidt 


