
Vi ställer inte in! Vi anpassar 
och tillgängliggör!

Digitalt

22-23 + 29-30 maj 2021
Fr. 13 år. Anmäl dig senast 9 maj

medialäger
Du deltar via Zoom som är ett gratisprogram.



I samarbete med Funkibator i Växjö 
kommer många spännande aktiviteter 
erbjudas under lägerveckan! 

 Att skriva och berätta
 Enkel filminspelning
 Enkel ljudinspelning
 Fotografera
 Design
 Frågesporter
 Lära känna varandra
 Fika ihop

 Spännande gäster
 Roliga korta utbildningar

Du kommer själv få arbeta och vara  
delaktig under flera av aktiviteterna!

Teknik och digitala platser:
Zoom, e-post, mobiltelefon, sms,  
webben, Youtube, Facebook, sidor på 
nätet där man deltar tillsammans.

Anmäl dig senast söndag den 9 maj

Vi erbjuder dig som är från 13 år att delta på RBU:s digitala medialäger! Det 
här arrangeras 22-23 & 29-30 maj och är ett spännande alternativt till våra 
vanliga fysiska läger. Deltagaravgiften är 250 kr och faktureras i efterhand.

Kom med på RBUs medialäger som går i berättandets tema! Under två helger 
kommer vi arbeta med många olika mediaformer. Det kommer att hand-
la om text, bild, design, ljud och film. Vi kommer att få träffa inspirerande perso-
ner, experter som arbetar med media och göra studiebesök.

Digitalt

22-23 + 29-30 maj 2021
medialäger



Program – Lägret kommer pågå under två 
helger i maj. Lördag och söndag 22-23 maj 
samt lördag och söndag 29-30 maj.

Teknik - Då det är ett digitalt läger är det 
viktigt med tekniken. Du kommer behöva 
använda olika sidor på Internet och pro-
gram. Du behöver ha en dator, mobiltelefon 
och e-postadress. Du kommer få en tek-
nisk specifikation innan lägret, så att du kan 
installera och testa teknik samt registrera 
konton.

Aktiviteter – Lägret består av aktivitetspass 
som pågår under 30-90 minuter. Här får du 
ta del av något intressant, träffa en inbjuden 
gäst, arbeta med andra personer.

Ämnen – Vi kommer arbeta med ämnen 
inom berättande, text, bild, design, ljud och 
film. Vi kommer också ha sociala träffar där 
vi lär känna varandra och där vi exempelvis 
fikar eller äter middag ihop.

Anpassning – Aktiviteterna har en bredd 
som gör det möjligt att anpassa efter allas 
olika förmågor. Genom anmälningsenkäten 
kommer vi lära känna dig lite bättre och på 
så sätt kunna se till att aktiviteterna fung-
erar så bra som möjligt. Dock behöver alla 
ha en fungerande teknik enligt en teknisk 
specifikation som skickas ut.

Anmäl dig via rbu.se

Lägerinformation
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22-23 + 29-30 maj 2021
medialäger



PROGRAM PROGRAM

Lördag 29/5
10:00-11:30  Förmiddagsaktiviteter
11:30-13:00  Lunch
13:00-14:30  Eftermiddagsaktiviteter

Söndag 30/5
10:00-11:30  Förmiddagsaktiviteter
11:30-13:00  Lunch
13:00-14:30  Avslutning, utvärdering

Lägret består av tio träffar och mellan träffarna kommer du att arbeta 
med kreativa och skojiga uppgifter. Du kommer få skriva, fota och filma, 
allt med hjälp av dator, platta, mobilkamera samt papper och penna. 
Lägret är digitalt och vi använder oss av Zoom.

Nedan följer programtiderna dag för dag:

Lördag 22/5
10:00-11:30  Inledning, presentation
11:30-13:00  Lunch
13:00-14:30  Eftermiddagsaktiviteter

Söndag 23/5
10:00-11:30  Förmiddagsaktiviteter
11:30-13:00  Lunch
13:00-14:30  Eftermiddagsaktiviteter

Varmt välkommen till ett digitalt medialäger där du 
deltar via en skärm nära dig!

Anmäl dig på rbu.se
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Varmt välkommen till ett digitalt medialäger där du 
deltar via en skärm nära dig!

Anmäl dig på rbu.se senast söndag den 9 maj 2021

Deltagaravgift: 250 kr, faktureras i efterhand.

Du deltar via Zoom som är ettgratisprogram.
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