Camp Jomsborg - 2018

Tirsdag den 11. september til torsdag den 13. september 2018

En af efterårets helt store begivenheder på
Medieskolen Lyngby er turen til Jomsborg.
På turen vil du lære mere om dig selv og dine kammerater, og du vil blive bedre til at løse opgaver og
indgå i et samarbejde på tværs af værksteder. Det er en forudsætning for de medieproduktioner, som
du fremover skal indgå i på Medieskolen.
Og så er vi sammen i tre dage og skal have nogle lærerige, sjove og uforglemmelige oplevelser.
Vi skal bo på Landkolonien Jomsborg – Jomsborgvej 32, 3630 Jægerspris.
Kolonien ligger i et fantastisk naturområde omgivet af græsplæner, marker og strand.

Tirsdag den 11. september skal du møde kl. 8.30 på Medieskolen.
Tirsdag den 11. september skal du møde kl. 8.30 på Medieskolen i tøj du kan være ude i.
Bussen kører præcis 8.45.
Hvis du bor i Nordsjælland, kan du aftale med din lærer, at du møder direkte på Jomsborg kl. 9.30.
Vi er hjemme igen torsdag den 13. september kl. ca. 14.00.
Det, at vi flytter undervisningen til Jomsborg, ændrer ikke på nogen måde den kendsgerning, at vi
stadig er i skole/på arbejde med de regler, der er gældende i det daglige.
Dertil kommer regler på Jomsborg, som du får at vide deroppe.
Medbringer/indtager du alkohol eller stoffer, bortvises du øjeblikkelig fra turen. (Hjemsendelse for egen
regning).
Du må ikke forlade området de tre dage uden tilladelse fra din lærer.
Du bliver præsenteret for et mere detaljeret program, når vi ankommer til Jomsborg. Der er program
fra tidlig morgen til sen aften onsdag og torsdag!

Vend

Det er vigtigt, at du medbringer:
-

en positiv og social indstilling
dyne og pude med betræk eller sovepose
lagen (SKAL bruges – også hvis du har sovepose med!)
praktisk/varmt tøj (joggingdragt – trøje - jakke)
regntøj og gummistøvler!!!
toiletsager og håndklæde
udendørs sko – kondisko eller lignende (to par)
indendørs sko – ingen udendørssko indenfor!
Et par gamle sko, klip-klappere, badesko eller lign. du kan gå i vand med !!!
evt. plastikflaske/sodavandsflaske til vand

Vi kommer til at være meget udendørs, - også selvom det regner - derfor er det vigtigt, at
du har tøj med til det.
Du får IKKE mulighed for at købe ind på turen. Derfor må du medbringe hjemmefra, fx hvis
du ryger.
Spiller du et instrument, vil vi rigtig gerne have, at du tager det med, så vi kan danne et lille
husorkester.
Musikanlæg, højtalere, ipads, computere, DVD-afspillere o. lign. skal du derimod lade blive hjemme!
Rygning er ikke tilladt indendørs - og udendørs kun på det anviste sted, ligesom rygning og
mobiltelefonering selvfølgelig ikke må finde sted under øvelserne.
Får du medicin eller andet som vi bør være særlig opmærksomme på (f.eks. allergi, vegetar), bedes du
meddele dette til din lærer eller din vejleder.

Har du inden turen brug for yderligere information, kan du ringe til:
Medieskolen: 4597 0900, vejleder KarenLene Bengtson 2510 3333.
Med venlig hilsen
Jens Mortensen
PS! Under turen vil Jens Mortensen kunne kontaktes på 2510 3331.
NB! Har du arbejde ved siden af Medieskolen, skal du huske at bede din arbejdsgiver om fri.

GEM DENNE MEDDELELSE

(kan også findes på Medieskolen.dk)

