
Danmarks nationale videncenter og arrangør af camps for unge sciencetalenter

Livet i rummet
Købehavns Kommune: Indre by og Østerbro
8.9. februar 2017

På campen vil vi arbejde med:
Forudsætninger for at komme ud i rummet og 
hvilke vilkår og udfordringer mennesket vil møde 
på sin vej

Program

Onsdag d. 8. februar:

Kl.   10.00 
Velkomst i auditoriet og introduktion til campen

Kl.   10.30  
Er der liv i rummet og hvilke forudsætninger skal der være tilstede for liv

Kl.   11.30 
Tjek ind på Talenthotellet

Kl.   12.00  
Frokost i Skjalm Hvide

Kl.      13.00  
Byg din egen raket

Kl.   15.00  
Pause  mulighed for segway kørsel
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Kl.   16.00 
Meteoritter  hvilken historie kan de fortælle os?

Kl.   18.00  
Aftensmad i Skjalm Hvide

Kl.   19.00 
Stjernehimlen
Hvis det er godt vejr skal vi se på stjerne udenfor.
HUSK godt med tøj.

Kl.   21.00 
Hygge på Talenthotellet
(her overtager de medfølgende lærer det fulde ansvar for eleverne)

Kl.   22.00  
Godnat

Torsdag d. 9. februar

Kl.   8.00 
Morgenmad i Skjalm Hvide og tjek ud af Talenthotellet

Kl.   9.00 
Beregninger på Raket opgaver

Kl.   10.30 
Kosmisk strålings indvirkning på livet i universet.

KL.12.00 
Frokost i Skjalm Hvide

Kl.   13.00  
Oplæg om raketligningen og opsendelse af raketter

Kl.   15.15  
Evaluering og tak for denne gang
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Praktisk information
Arrangementet foregår på
Mærsk McKinney Møller Videncenter
Akademigrunden 18
4180 Sorø

Campleder: er Signe Ammitzbøll, sas@astra.dk  og Steen Eiler Jørgensen sej@astra.dk

Praktiske oplysninger:
ScienceTalenters kontaktoplysninger:
Adresse: ScienceTalenter, Akademigrunden 18, 4180 Sorø.
Tlf. kontor: 5786 5798 ml. kl. 9.0014.00.
talentchef Nynne Afzelius kontaktes på tlf. 4126 2137.

Vi beder om kun at rette henvendelse, hvis det er meget vigtigt.
Har jeres børn mobiltelefoner med, kan I måske få fat i dem ad denne vej. Mobiltelefoner 
må dog IKKE være fremme eller benyttes, når der er planlagte aktiviteter.

Overnatning:
Overnatning vil foregå på i flersengsværelser på vores Talenthotel. Campdeltagerne sover 
opdelt drenge og piger. De medfølgende lærere overnatter på Talenthotellet og har ansvaret 
for eleverne. På Talenthotellet er der dyner, puder, sengelinned og håndklæder. Eleverne skal 
medbringe personlige toiletartikler (f.eks. shampoo, tandbørste)

Bespisning:
Alle hovedmåltider vil blive serveret i ScienceTalenters bespisningslokale i Skjalm Hvide på 
Akademigrunden. Husk at meddele, hvis der skulle være særlige hensyn i forhold til mad. 
Mellemmåltider vil blive sat frem i Videncenteret eller på Talenthotellet.

Lommepenge:
Det er ikke nødvendigt med lommepenge, men der ligger en kiosk tæt ved, hvor det vil være 
muligt at handle.

Sygesikringskort:
HUSK – at medbringe dit gule sygesikringskort

Facebook og hjemmeside:
Inden campen kan du besøge vores facebookgruppe og blive fan af ScienceTalenter.
Tjek også vores hjemmeside www.sciencetalenter.dk
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