
 

TEMACAMP: ”MIG OG MIN FORTÆLLING” 2019 

 

Kære Learning Kid 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til campen ”Mig og min fortælling”. På campen skal du arbejde 
med din personlige fortælling, og arbejde med at formidle den gennem et valgfrit medie fx skrivning 
eller film.   

Campen finder sted den 15.-17. november på Danhostel i Kalundborg 
Adressen er Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg. 

 

 

Danhostel Kalundborg 

Vores campteam står klar til at byde dig velkommen fredag kl. 15.00, hvor der er velkomst for både 
børn og voksne. 

Oplæg til de voksne der afleverer 
Kl. 15.30-16.30 holdes et oplæg kun for de voksne hjemmefra. Imens mødes Learning Kids i zonerne 
og pakker ud, og kommer på plads. 

Til de voksne: Når I afleverer børnene, er der en workshop på en time kun for jer voksne. Oplægsholderen 
er Charlotte Schat Holm, som er læsevejleder. Hun vil fortælle om, hvordan du kan støtte op om dit 
barn/unges læsning, og hvordan barnet/den unge vil profitere mest muligt af at læse.  

 
Campledelsen 
Lise er campchef på campen. 

 

 



 

Den øvrige campledelse består af Susie, Christina og Julie.  

 
 
Undervisningshold og zoner 
Ud over at du er koblet til en zone, er du også koblet til en fast undervisningsgruppe gennem hele 
campen. Du skal vælge mellem følgende hold:  
 

1) Jeg vil fortælle min historie gennem film 
- Gennem denne workshop får du mulighed for at få et indblik i filmproduktion, og arbejde din 

egen fortælling ind i en kort film. 
 

2) Jeg vil fortælle min historie gennem drama 
- På denne workshop skal du sammen med en instruktør arbejde med at formidle din egen 

fortælling gennem drama. 
 

3) Jeg vil fortælle min historie som forfatter 
- På workshoppen er en forfatter klar til at give dig redskaber til at skrive din egen fortælling. 

Det kan være en sang, et digt eller et andet format.  
 

4) Jeg vil fortælle min historie gennem dans 
- På denne workshop vil en professionel danser hjælpe dig med at formidle din personlige 

fortælling gennem dans og kropsligt udtryk.  

Du skal vælge din 1. og 2. prioritet ved at besvare det tilsendte spørgeskema senest den 29. oktober. 

 

Pakkeliste  
Husk tøj til tre dage – og helst med navn skrevet i tøjet. Der er dyne og pude på stedet. 
OBS: Du selv skal medbringe lagen, dyne- og pudebetræk og håndklæde.  

 



 

Computer eller iPad 
Hvis du har en computer eller iPad, må du meget gerne tage den med. Du skal bruge den i 
undervisningen. Når der ikke er undervisning, er computer/iPad låst inde sammen med din 
mobiltelefon. Hvis du ikke har en, kan du låne iPad.  

Logbog 
Husk din logbog (hvis du har en). Vi skal bruge den hele weekenden. Også din hvide mappe, hvis du 
har en. 

Unilogin 
På campen skal vi bruge programmer, hvor du skal bruge dit uni-login. Husk at tjekke op på dit uni-
login inden campen, så du kan huske dit brugernavn og din adgangskode.  

Campregler 
De samme regler gælder som på tidligere camps. Det er ikke tilladt at forlade campen uden en voksen.  

Penge og mobiltid 
Lommepenge er ikke nødvendige på Learning Camp, men tag gerne mobil med, hvis du har en. Ellers 
kan du låne. Mobiltid er i tidsrummet fra kl. 17.30-18.00.  

 

Medicin? 
Hvis du skal tage medicin på campen, skal du sammen med en voksen hjemmefra have udfyldt 
medicinskemaet, og aflevere det til os sammen med den medicin, du skal have. Vi har en 
medicinansvarlig, der sørger for at indsamle og udlevere medicin hver dag. Husk også at medbringe dit 
sygesikringskort. 

Rygning 
Hvis du ryger og gerne vil ryge mens du er på camp, skal du aflevere en skriftlig rygetilladelse. Rygning 
foregår efter de voksne på campens anvisninger, og cigaretter afleveres ved ankomsten sammen med 
mobil, sygesikring osv. 

Afslutning 
Campen slutter søndag den 17. november kl. 13.00. De voksne der henter dig på camp, er meget 
velkomne til at deltage i afslutningen kl. 13.00, hvor vi runder campen af. Vi siger farvel og på gensyn 
kl. 14.00.  

Henvendelser under selve campen skal ske på camptelefonen på tlf. 61 15 44 64. 

Vi glæder os til at se jer! 

Mange hilsner  
Lær for Livet 

 

 


