
	

 
 
 
  



	

	

 

Velkommen! 
 
Kære Summer Camp 2020-deltager, 
 
Hjerteligt velkommen til Summer Camp 2020 på Faaborg Gymnasium. På Summer Camp 
2020 vil du møde andre ATU’ere fra både årgang 2018 og 2019 og fra hele Region 
Syddanmark. Forude venter dig en uge med et spændende program med alt lige fra 
inspirerende foredrag og udfordrende workshops til samvær med dine med-ATU’ere. 
 
Her i programmet finder du både en ugeoversigt og detaljerede dagsprogrammer.  Du kan 
tjekke tidsplanen og læse små beskrivelser af de forskellige aktiviteter, som ugen byder på. 
I programmet finder du desuden en huskeliste over ting, som du skal medbringe på Summer 
Campen. 
 
For at sikre at alle får en god uge er det vigtigt, at du i alle sammenhænge udviser omtanke 
og hensyn til dine meddeltagere samt følger nedenstående ordensregler: 
 
- De sundhedsfaglige retningslinjer skal overholdes på alle tidspunkter hele campen 

igennem.  
- Vi skal alle såvel deltagere som undervisere have en hyggelig og lærerig uge. Så respekter 

dine meddeltagere og undervisere – altså; vær der til tiden når aktiviteterne starter og 
husk den gode tone. 

- Mobiltelefoner skal være lydløse/slukkede under programsatte aktiviteter - på nær til 
aktiviteten CoCreation, hvor den skal bruges. 

- Rygning skal foregå udenfor skolens matrikel – dvs. i rygerskuret på p-pladsen eller 
nede ved sundet. 

- Summer Campen er alkoholfri. 
- Vi skal alle være her, så ryd op efter dig selv hver gang du forlader et lokale. 
- Værdigenstande medbringes og opbevares på eget ansvar. 
- Vær åben, vær aktiv og ha’ det sjovt! 

 
Vi glæder os rigtigt meget til at byde dig velkommen til Summer Camp 20120og ser frem til 
en uge med mange spændende, udfordrende, provokerende, overraskende og utrolige 
oplevelser med dig som deltager! 
 
Tag et kig igennem programmet og få overblik over hvad du glæder dig mest til.  
 
 

Vel mødt! 
 
  



	

	

Ugeoversigt 
 
 
 

Mandag 29. juni 
10.00 Summer Camp 2020 åbner 

Ankomst og indkvartering 
11.00 Velkommen 
13.00 Lessons of Liberty 
15.30 Hjerner, læring og intelligens 

Åbningsforelæsning v/Ann-Elisabeth Knudsen 
18.30 CoCreation 

Samskabelsesworkshop v/Per Tørslev, Target People 
 
 

Tirsdag 30. juni 
8.45 Morgensamling 
9.00 Akademiske workshops, session 1 

3 forskellige workshops v/ SDU 
11.45 Akademiske workshops, session 2 

3 forskellige workshops v/ SDU 
14.00 Akademiske workshops, session 3 

3 forskellige workshops v/ SDU 
19.00 Lessons of Liberty 

 
 

Onsdag 1. juli 
8.45 Morgensamling 
9.00 The United Nations: How to keep peace when there is no peace 

to keep 
Forelæsning & workshop v/Vincent Keating, SDU  

13.00 Pre-MUNSC 
Forberedelsesworkshop v/ATUMUN Organisers 

19.00 Lessons of Liberty 
20.00 Impro comedy 

Teatersport v/De Klaustrofobiske Kosmonauter 
  



	

	

 
 

Torsdag 2. juli 
8.45 Morgensamling 
9.00 ATU Model UN 

Samfundsvidenskabeligt/sikkerhedspolitisk rollespil om konflikten i 
Syrien v/ATUMUN Organisers 
 
ELLER 
 
Det Rullende Universitet 
Naturvidenskabelig workshopdag v/Det Rullende Universitet, AU 

19.00 Afslutningsmiddag 
 

 
Fredag 3. juli 

8.45 Morgensamling 
9.00 ATU Model UN 

Samfundsvidenskabeligt/sikkerhedspolitisk rollespil om konflikten i 
Syrien v/ATUMUN Organisers 
 
ELLER 
 
Det Rullende Universitet 
Naturvidenskabelig workshopdag v/Det Rullende Universitet, AU 

16.00-18.00 Summer Camp 2020 lukker 
Tak for denne gang, oprydning og afgang 

  



	

	

Dagsprogrammer 
Mandag 29. juni 

10.00 – 11.00 Summer Camp 2020 åbner 
Ankomst og indkvartering 
Foran gymnasiet 

11.00 – 12.00 Velkommen 
Formel start og praktiske oplysninger 
v/Janne Hansen & Pia Halkjær Gommesen, ATU 
Hallen 

12.00 – 13.00 Frokost 
Kantinen  

13.00 – 15.00 Lessons of Liberty 
Instruktortime v/tutorerne 
Udenfor 

15.30 – 17.00 Hjerner, læring og intelligens 
Åbningsforelæsning v/Lektor Ann-Elisabeth Knudsen  
Hallen 

17.30 – 18.30 Aftensmad 
Kantinen 

18.30 – 22.00 CoCreation 
Samskabelsesworkshop v/Konsulent Per Tørslev, Target People 
Hallen & Faaborg by 

 
Indkvartering 
Når du ankommer til Summer Camp 2020, skal du først og fremmest fremmøderegistreres. 
Herefter hjælper tutorerne dig med at blive indkvarteret i din familiegruppe – enten ude 
eller inde. Indkvarteringen sker i telte på gymnasiets udeområde eller i få klasselokaler 
Fordelingen af familiegrupperne og indkvartering er lavet på forhånd. Af sundhedsfaglige 
hensyn er hver familiegruppe tildelt deres eget toilet og badefaciliteterne i hallen er 
begrænset til 8 elever ad gangen. Der tjekkes tilstedeværelse hver morgen. Når du klar til at 
tage hjem fredag registrerer du dig igen, hvorefter du bliver ført tilstedeværende på 
hjemmesiden. 
 
Hjerner, læring og intelligens 
Åbningsforelæsning v/Lektor Ann-Elisabeth Knudsen 
 
Dette foredrag udforsker neuropsykologien og dykker ned i hvordan hjernen er opbygget og 
fungerer samt hvordan arv og miljø påvirker intelligens og læring. Kan vi øge vores 
intelligens og påvirke hukommelsen? Er der kønsforskelle på hvordan piger og drenge går 
til opgaveløsning, eller i hvordan de præsterer? Og hænger det sammen med en forskel i 
intelligens? Kan man lære at blive motiveret eller at gå til eksamen, og hvad skal man selv 
levere for at det fungerer? Alt dette og mere, vil Ann E- Knudsen give dig svaret i foredraget 
Hjerner, Læring & Intelligens  
 
  



	

	

CoCreation 
Samskabelsesworkshop v/Konsulent Per Tørslev, Target People 
 
Co-Creation oversættes bedst med ordet samskabelse og henviser til en samarbejdsproces, 
hvor den enkeltes bidrag er afgørende for den fælles succes. Grundprincippet er, at viden er 
til for at blive brugt, også andres viden. 
Karakteristisk for CoCreation er produktet: ingen af de involverede parter vil kunne skabe 
resultatet ved at have arbejdet alene. Inddelt i teams, bevæger vi os rundt i Faaborg. Alle 
teams får deres unikke rute rundt i byen. Eventen er tilrettelagt således at de undervejs 
modtager oplysninger om forskellige opgaver som skal løses og for at løse disse skal de 
respektive teams kontakte hinanden på telefonen. Hvert team medbringer en rygsæk med 
informationer og praktiske materialer som skal anvendes undervejs. 
Mange spørgsmål og megen forståelse dukker først op undervejs i takt med, at 
samskabelses-event’et udvikler sig. Hvor stor succes kan vi opnå i fællesskab gennem 
vidensdeling og positiv kommunikation? Kan vi i fællesskab bidrage til at få brikkerne til at 
passe sammen? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Lessons of Liberty 
Instruktortime v/Tutorerne 
 
Lessons of Liberty er et dagligt brud på ATU Summer Campens program. I vil blive udsat 
for tutorernes kreative quizzer, samarbejdsopgaver og andre spændende udfordringer, som 
vi ikke vil afsløre endnu. I vil blive inddelt i grupper, der hver tilknyttes en tutor. I disse 
grupper skal I løse forskellige typer af opgaver, hvis formål er at stimulere både jeres 
kreativitet, gådeløsnings-kompetencer og selvfølgelig også at give jer mulighed for at lære 
hinanden bedre at kende. Opgaverne er i tråd med campens overordnede tema ”USA” og 
derfor bliver det nødvendigt at gøre brug af jeres historiske, samfundsfaglige, sproglige og 
naturvidenskabelige viden.  
 
 
 
  
 
 
 
 
  



	

	

Tirsdag 30. juni 
7.45 – 8.45 Morgenmad 

Kantinen 
8.45 – 9.00 Morgensamling 

Hallen 
9.00 – 11.00 Akademiske workshop 1 

v/SDU  
 
Du deltager i alle 3 

• Dannelsesforestillinger – en relevant tænkning for 
nutiden?  
Humanistisk workshop 
B3 

• Tænk som en algoritme: Maskinlæring som 
beslutningsværktøj i den offentlige sektor 
Samfundsvidenskabelig workshop 
Kantinen 

• Aktivitetsudvikling - Hvornår har du sidst opfundet 
noget selv?  
Sundhedsvidenskabelig workshop 
Hallen 
 

11.00 – 12.15 Akademiske workshop 2 – del 1 
v/SDU  

12.15 – 13.00 Frokost 
Kantinen 

13.00-14.00 Akademiske workshop 2 – del 2 
v/SDU 

14.00 – 16.00 Akademiske workshop 3 
v/SDU 

18.00 – 19.00 Aftensmad 
Kantinen 

19.00 – 20.00 Lessons of Liberty 
Instruktortime v/tutorerne 
Udenfor 

 
Akademiske workshops 
v/SDU 
 
Du deltager i 3 akademiske workshops fra nogle af SDUs forskellige fakulteter. Husk at lave 
evt. forberedelse til de forskellige workshops. 
 
 
  



	

	

Dannelsesforestillinger – en relevant tænkning for nutiden? 
Humanistisk workshop v/Forskningsbibliotekar Kamilla Jensen Husen, Syddansk 
Universitetsbibliotek, SDU 
 
I ældre tids litteratur handler en dannelsesroman om en ung mands dannelsesrejse, både 
fysisk og mentalt, fra den tidlige ungdom og frem til han finder meningen med livet, typisk 
i form af ægteskab, børn og ofte en overtagelse af den fædrene gård. Nu til dags kan 
dannelses- og udviklingsfortællinger findes alle mulige steder, for eksempel i litteratur, tv-
serier og film, og helt grundlæggende handler de om, hvordan vi skaber en fortælling om 
vores eget liv – og hvilke fortællinger vi spejler vores egne historier i. I denne workshop skal 
vi sammen blive klogere på, hvad en dannelses- eller udviklingsfortælling er, og hvilke 
idealer de viser frem; vi skal udforske forskellige typer af dannelsesfortællinger, både de 
klassiske litterære fortællinger og mere moderne varianter, som for eksempel tv-serien Girls, 
og vi skal tale om den teoretiske baggrund for hele dannelsestanken. 
 
Tænk som en algoritme:  
Maskinlæring som beslutningsværktøj i den offentlige sektor 
Samfundsvidenskabelig workshop v/Ph.d.-stud. Jens Lemb, Institut for Statskundskab, 
SDU 
 
Udviklingen af kunstig intelligens giver helt nye muligheder for datadrevet beslutningstagen 
i den offentlige sektor. I denne workshop vil du blive klogere på, hvordan kunstig intelligens 
virker, og hvordan det kan bruges til at tage beslutninger i både sundhedsvæsenet, på 
jobcenteret, og i HR-kontorer. Gennem praktiske opgaver vil du lære at tænke som en 
algoritme, og du vil blive klogere på kunstig intelligens’ potentiale og begrænsninger. 
 
Aktivitetsudvikling - Hvornår har du sidst opfundet noget selv?  
Sundhedsvidenskabelig workshop v/ Stud.BA Karoline Frost Gjengedal & Maria Willemann, 
Idræt og Sundhed, SDU 
 
Til denne workshop skal du opleve en anden side af idrætten som du måske ikke har været 
introduceret til før - og vi er sikre på, at det nok skal blive både fysisk, frustrerende, 
spændende og mest af alt sjovt.   



	

	

Onsdag 1. juli 
7.45 – 8.45 Morgenmad 

Kantinen 
8.45 – 9.00 Morgensamling 

Hallen 
9.00 - 12.00 The United Nations: How to keep peace when there is no 

peace to keep 
Forelæsning & workshop v/Lektor Vincent Keating, SDU  
Hallen 

12.00 – 13.00 Frokost 
Kantinen 

13.00 – 16.00 Pre-MUNSC  
Forberedelsesworkshop v/ATUMUN Organisers  
Hallen 

18.00 – 19.00 Aftensmad 
Kantinen 

19.00 – 20.00 Lessons of Liberty 
Instruktortime v/tutorerne 
Udenfor 

20.00 – 21.00 Impro Comedy 
Teatersport v/De Klaustrofobiske Kosmonauter 
Hallen 

 
The United Nations: How to keep peace when there is no peace to keep 
Forelæsning & workshop v/Lektor Vincent Keating, SDU 
 
What is the United Nations? In what way is peacekeeping thought of and how has it evolved 
to use more force? How has the responsibility to protect come about as an international 
doctrine? In this interactive lecture and workshop, we take a closer look at the background 
of the United Nations in order to understand not only what the United Nations might do, 
but also it got to be what it is today. 
 

 
Pre-MUNSC 
ATU MUNSC-forberedelsesworkshop v/ATUMUN Organisers 
 
Generel introduktion til Model United Nations og specifik ATU Model United Nations 
Security Council-workshop, som klæder dig og dit team teknisk på til at deltage i ATU 
MUNSC.  
 
 
  



	

	

Impro comedy 
Teatersport v/De Klaustrofobiske Kosmonauter 
 
Hvem kommer først over den komiske målstreg? Det er humor om kap når De 
Klaustrofobiske Kosmonauter indtager scenen og giver latteren frit løb. En triviel aften 
transformeres til en tåreperlende maraton af humor.  
Teatersport er improvisationsteater, når det er bedst. Vi kender teatersport fra gamle dage i 
form af DRs underholdningsprogram ”Så hatten passer”. Eller fra TV2´s ”Rundt på gulvet”. 
Denne aften, vil spillederen i samarbejde med jer, publikum, sætte de konkurrerende 
skuespillere på prøve igennem forskellige discipliner. Steder, jobs, genrer og titler fra 
publikum udfordrer skuespillernes evne til at ”finde på” og forvandle buddet til komik. Som 
i enhver sport skal der inden kampens afslutning kåres en vinder. Her er det altid 
publikumsbarometeret, der er gældende. 
 
 
 
  



	

	

Torsdag 2. juli 
7.45 – 8.45 Morgenmad 

Kantinen 
8.45 – 9.00 Morgensamling 

Hallen 
9.00 – 
12.00/12.45 

ATU Model UNSC 
v/ATUMUN Organisers 
 

• Model UN Security Council – committee 1 
Samfundsvidenskabeligt rollespil 
Hallen 

• Model UN Security Council – committee 2 
Samfundsvidenskabeligt rollespil 
B3 

 
ELLER 
 
Det Rullende Universitet 
v/Det Rullende Universitet, AU 
 
Du deltager i alle 3: 

• Miljøfarlige stoffer - effekten af kemiske stoffer på 
mennesket og naturen  
Naturvidenskabelig workshop 

• Social ulighed i sundhed & sygdom  
Naturvidenskabelig workshop 

• Hvordan bliver et giftstof til et smertestillende? 
Naturvidenskabelig workshop 
 

12.00 – 13.00 
& 12.45 – 13.45 

Frokost 
Kantinen 

13.00/13.45 – 
16.00 

Model UN – fortsat 
v/ ATUMUN Organisers 
 
ELLER 
 
Det Rullende Universitet - fortsat 
v/Det Rullende Universitet, AU 

19.00 – 01.00 Afslutningsmiddag 
Kantinen 

 
Torsdag 2. og fredag 3. juli byder på to forskellige aktiviteter; ATU Model UNSC og Det 
Rullende Universitet. Du deltager i begge aktiviteter i løbet af de to dage.  
Hos Det Rullende Universitet kommer du igennem tre forskellige naturvidenskabelige 
workshops. 
Til ATU Model UNSC skal du som del af et team repræsentere en nation og dets holdninger 
i forhandlingerne i Model UN Security Council. Inden campen modtager du en mail med 
besked om hvilket land du repræsenterer til ATU Model UNSC samt links til 
forberedelsesmateriale. 



	

	

 

ATU Model UNSC 
Samfundsvidenskabeligt rollespil v/ATUMUN Organisers 
 
Siden 1945 har FN forsøgt at være det forum, hvori internationale konflikter blev løst. Men 
FN har siden årtusindskiftet måtte se sig handlingslammet og uden reel autoritet når 
konflikter er opstået eller blusset op. Og selvom sikkerhedsrådet så sent som i 2015 
enstemmigt fordømte brugen af kemiske våben har det ikke kunnet agere på de seneste års 
eskaleringer i brug af netop disse våben. 
  
På Summer Campens ATU Model UNSC får du mulighed for at sætte dig i diplomaternes 
stole i FNs sikkerhedsråd, når der skal findes en løsning på hvordan Syrien skal se ud i 
fremtiden efter år med blodig borgerkrig. Er en militær aktion virkelig løsningen på 
konflikten i Syrien? Hvem skal lede landet fremover? Hvem skal bestemme hvordan 
overgangen til en ny leder, hvis sådan en skal findes, skal forløbe? Hvilken rolle skal det 
internationale samfund spille i den kommende proces?  Det er de spørgsmål som FN’s 
Sikkerhedsråd skal besvare på dette års Summer Camp ATU Model UNSC. 
 
 
  



	

	

Det Rullende Universitet 
Akademiske workshops v/Det Rullende Universitet, AU 
 
Det Rullende Universitet fra Aarhus Universitet giver en smagsprøve på den faglighed, som 
man møder på forskellige studier på universitetet. Du vil i de forskellige workshops tage greb 
med forskellige fagspecifikke problemstillinger inden for det respektive fags rammer. Du 
deltager i 3 forskellige workshops. 
 
Dagsprogram:  
9.00 – 10.45 Workshop 1 
11.00 – 12.45 Workshop 2 
12.45 – 13.45 Frokost 
13.45 – 15.30 Workshop 3 
 

 
 
Miljøfarlige stoffer - effekten af kemiske stoffer på mennesket og naturen 
Naturvidenskabelig workshop v/Stud. Jennie S., Biologi, Aarhus Universitet 
 
I øjeblikket er der stor fokus på klimaproblemet i medierne. Vi mennesker sætter vores 
fodtryk på kloden og dette kan have store konsekvenser for både naturen og os selv. 
Miljøfarlige stoffer udledes i naturen som resultat af menneskelig indvirkning, disse 
omfatter blandt andet tungmetaller, PCB'er og mikroplast. De miljøfarlige stoffer kan både 
have effekt på dyr, økosystemer og mennesket. Disse effekter kan ses som fx. fertilitet, 
intelligens, generelt helbred og evt. populationskollaps. I undervisningen vil der sættes 
fokus på nogle af de miljøfarlige stoffer som ofte nævnes i medierne og der vil diskuteres 
hvad man selv kan gøre for at undgå disse. 
 
Social ulighed i sundhed & sygdom 
Naturvidenskabelig workshop v/Stud. Kristian W. A., Medicin, Aarhus Universitet 
 
I det danske samfund har vi fri og lige adgang til et omfattende sundhedsvæsen på højt 
specialiseret niveau. På trods af dette har den sociale ulighed i sundhed været stigende de 
sidste 20 år. Den sociale ulighed betyder, at man statistisk set har højere dødelighed og 
sygelighed, jo dårligere socialt stillet man er. Dette har store personlige såvel som 
samfundsmæssige konsekvenser. I undervisningen ser vi nærmere på biologiske, 



	

	

psykologiske og sociale årsager til og konsekvenser af den sociale ulighed i et 
lægevidenskabeligt perspektiv. Derefter gennemgår vi socialmedicinske cases i grupper og 
diskuterer i fællesskab, hvordan man kan gribe dette komplicerede område an i praksis. 
Undervisningen giver en introduktion til et nogle gange mindre håndgribeligt, men for 
patienterne vigtigt, område af lægefaget. 
 
Hvordan bliver et giftstof til et smertestillende? 
Naturvidenskabelig workshop v/Stud. Mette K. L. J., Kemi, Aarhus Universitet 
 
I hele verden sidder kemikere i laboratorier og forsker i at efterligne naturens processer i en 
kolbe. Planter, dyr og mennesker er nemlig fantastiske til at fremstille brugbare stoffer og 
molekyler, som mennesker kunne have gavn af at kunne fremstille kunstigt. For eksempel 
fremstiller en rask krop naturligt insulin i bugspytkirtlen - men hvad hvis man har 
sukkersyge? Hvad gør man så lige? De førnævnte kemikere har simpelthen knækket koden 
til hvordan, man efterligner bugspytkirtlens opskrift i laboratoriet, og dermed kan insulin 
produceres i stor stil til diabetikere. Denne opskrift er dog lang og kompliceret, men i min 
time skal vi se på hvordan man i laboratoriet kunstigt fremstiller andre anvendelige 
forbindelser. Som et konkret eksempel skal vi sammen kigge på syntesen af paracetamol, 
som er det aktive stof i Panodil. Undervejs snakker vi om hvad der karakteriserer en god 
syntese, og hvordan man undersøger om ens produkt er rent. Vi afslutter timen med at bruge 
vores nye viden til at diskutere "Hollywood-kemi" fra b.la. den populære tv-serie "Breaking 
Bad", hvor en gymnasielærer fremstiller metamfetamin.   



	

	

Afslutningsmiddag 
 
 
  



	

	

  



	

	

  



	

	

Fredag 3. juli 
7.45 – 8.45 Morgenmad 

Kantinen 
8.45 – 9.00 Morgensamling 

Hallen 
9.00 – 
12.00/12.45 

ATU Model UNSC 
v/ATUMUN Organisers 
 

• Model UN Security Council – committee 1 
Samfundsvidenskabeligt rollespil 
Hallen 

• Model UN Security Council – committee 2 
Samfundsvidenskabeligt rollespil 
B3 

 
ELLER 
 
Det Rullende Universitet 
v/Det Rullende Universitet, AU 
 
Du deltager i alle 3: 

• Miljøfarlige stoffer - effekten af kemiske stoffer på 
mennesket og naturen  
Naturvidenskabelig workshop 

• Social ulighed i sundhed & sygdom  
Naturvidenskabelig workshop 

• Hvordan bliver et giftstof til et smertestillende? 
Naturvidenskabelig workshop 
 

12.00 – 13.00  
& 12.45 – 13.45 

Frokost 
Kantinen 

13.00/13.45 – 
16.00 

Model UN – fortsat 
v/ ATUMUN Organisers 
 
ELLER 
 
Det Rullende Universitet - fortsat 
v/Det Rullende Universitet, AU 

16.00 – 16.30 Tak for denne gang! 
Samling, status og evaluering 
Hallen 

16.30 – 18.00 Oprydning og rengøring 
Du er ansvarlig for: 
- Din familiegruppes indkvartering 
- De opgaver din familiegruppe bliver tildelt 
- Check out når alle opgaver er løst og godkendt 

Rundt på hele gymnasiet 
18.00 Summer Camp 2020 lukker 

 
  



	

	

Huskeliste 
 
Det skal du medbringe: 
 
• Tøj 
• Sko og overtøj (CoCreation foregår udendørs og en del til fods) 
• Toiletsager 
• Håndklæde 
• Håndsprit & -creme (der er håndsprit på gymnasiet) 
• Solcreme og myggespray 
• Telt (hvis din familiegruppe er udenfor) 
• Luftmadras/liggeunderlag og lagen 
• Sovepose og hovedpude 
• Lommelygte 
• Drikkedunk 
• Computer 
• Penalhus og blok 
• Taske til at have din værdigenstande med rundt i 
• Pænt tøj til ATU Model UN (I skal optræde som diplomater, så 

der forventes tilsvarende påklædning, f.eks. det sæt tøj, I ville 
møde op til mormors 80 års fødseldag i J) 

• Tøj til afslutningsmiddagen – husk temaet er: USA 
• Snacks 
• Lommepenge (til snacks i ugens løb) 
• Mobiltelefon (skal være fuldt opladt til CoCreation) 
• Powerbank 
• Sygesikringsbevis 

 
Forplejning 
 
Der er fuld forplejning på hele campen. Dvs. morgenmad, frokost, 
eftermiddagssnack, aftensmad og aftenkaffe. 
 
Det er derudover muligt at købe yderligere snacks, drikkevarer o.l. i kantinen 
hele ugen igennem. 
 
 

  



	

	

Personale 
 
Summer Camp ansvarlige: 
 

Janne Hansen 
Leder 
 
Tlf. 2128 0736 
janne@atusyd.dk 
 
 
Pia Halkjær Gommesen 
Medhjælper 
 
Tlf. 2013 1173 
 
 

 
Kira Setling Rømer 
Studentermedhjælper 
 
Tlf. 5383 6945 
kira@atusyd.dk  
 

 
 
 
Tutorer: 
 
Der deltager 7 tutorer fra årgang 2018, som ugen igennem vil hjælpe til fagligt 
og socialt og sørge for at vi får alletiders uge sammen. 
 
  



	

	

En hilsen fra tutorerne om Sociale Medier 
 
Kære Summer Camp 2020-deltager, 
 
Vi fra tutor-teamet glæder os til at se jer på Summer Camp 2020. Når I møder op til en 
akademisk krævende uge, er det resultatet af mange planlægningstimer, og vi håber at 
resultatet bliver en fantastisk uge med masser af socialt samvær, spændende oplæg og 
akademiske udfordringer – med afstand. 
 
Der kommer til at ske mange ting, og mange ting samtidigt. Derfor har vi oprettet en 
Instagram-profil og en snapchat, som I kan følge, og dermed følge med i hvad der sker i løbet 
af campen. Profilerne er allerede aktive så det er muligt at følge med i planlægningen af 
campen.  
 
Vi tutorer glæder os til at se jer alle sammen på campen! 
 
 



	

	

Bilag 
 

Bilag 1: Kort over Faaborg Gymnasium 
 

  



	

	

Bilag 2: Forberedelse 
 
Forberedelse til SDUs akademiske workshops 
Følgende af de akademiske workshops fra SDU kræver forberedelse: 
 
Dannelsesforestillinger – en relevant tænkning for nutiden? 
Humanistisk workshop v/ Forskningsbibliotekar Kamilla Jensen Husen, Syddansk 
Universitetsbibliotek, SDU 
Læs følgende 2 tekster grundigt: 

• Kapitel 2 ”Tilegnelse af narrativ kompetence” i Marianne Horsdal: Livets fortællinger 
(1999), s. 53-61 

• Uddrag af Helle Helle: de (2018), s. 19, 28, 35, 39, 48, 135, 156-157. 
Skim følgende 2 tekster (Kamilla Jensen Husen gennemgår pointerne i dem): 

• Lærke Hansen, Aage: ”Fra dannelsesroman til udviklingsroman” in Kritik 8, 1968, s. 
19-45 

• Jensen, Kamilla: ”Teen Soap som den nye dannelsesroman: om Beverly Hills 90210, 
familieformer og overgangsriter” in Synsvinkler 41, 2010, s. 60-82. Find den her: 
https://portal.findresearcher.sdu.dk/files/114969662/Teen_Soap_som_den_nye_
dannelsesroman.pdf 

  

Forberedelse til ATU MUN 
ATU Model UNSC kræver forberedelse. Inden campen modtager du en mail med besked 
om, hvem du danner team med og hvilket land, som du skal repræsentere. Der er sat tid af 
i programmet til, at du kan forberede dig sammen med dit team under selve campen. Dog 
er der nogle tekster, som du skal have læst, og noget research, som du skal have lavet inden 
du mødes med dit team. Så forbered dig hjemmefra. 
 
Til ATUMUN skal du læse følgende 

1. Introduktion til MUN 
2. Rules of Procedure 
3. Study Guide 
4. Dit lands Position Paper 

 
Materiale til forberedelse 
Du modtager forberedelsesmaterialet til Summer Camp 2020 på email. 
 


