
Robot Summer Camp 2019 i uge 27
Elsker dit barn også at bygge ting og fascineres af robotter? Så er en uge i Teknologiskole måske sagen. Her mødes 
nysgerrige børn fra 6 til 16 år for at lege med og lære om mekanik og teknologi. 

Campen afholdes i uge 27 fra den 1/7 - 5/7 - hver dag fra kl. 9.00 - 15.00. Det foregår på 1. sal i bygning 44 på Syddansk 
Universitet, Campusvej 55. Du skal selv have madpakke med, men vi sørger for drikkelse og frisk frugt hver dag.
Underviserne er ingeniørstuderende, pædagog- og lærerstuderende, forskere og ingeniører, der allesammen er vilde med 
teknologi. 


Vi har to hold inddelt efter alder:


Hold 1:
For dig på 6 - 9 år, der bruger en masse timer på at bygge fx LEGO, og som er nysgerrig på, hvordan tingene fungerer. Kom 
og vær med til en uge, hvor vi bygger og undersøger en masse teknologi og finder ud af, hvordan det virker og ser ud 
indeni. På sommercampen vil du i løbet af en uge prøve en masse ting af og vi vil vise dig, hvordan du selv kan bygge små 
projekter sammen med en masse andre teknologibegejstrede børn.


Hold 2:
Er du mellem 10 og 16 år, og har du lyst til at lege med og lære om robotter? Det får du mulighed for her. Sammen skal vi 
udforske teknologiens verden, skille ting ad, finde ud af hvordan man bygger en robot og hvordan man kan kontrollere den. 
Det her er en uge, hvor du lærer en masse om mekanik, programmering, elektronik, sensorer og motorer - og her er plads til 
alle, uanset om du er nybegynder eller nørd. 


Tilmelding:
Du tilmelder dig på Teknologiskolens hjemmeside - www.teknologiskolen.dk/tilmelding-til-sommercamp/  
Tilmelding åbner onsdag den 6/2 kl. 20.00. Det koster 850 kr. at deltage.


Teknologiskolens Robot Summer Camp 2019 præsenteres i samarbejde med Børnene i Robotbyen, Mærsk Mc-kinney 
Møller Instituttet, Syddansk Universitet og vores sponsorer: Ordbogen.com og Mobile Industrial Robots. 


