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Från 13 år. Anmäl dig senast fredag 29 oktober

Du deltar via 
Zoom som är ett 
gratisprogram.
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I samarbete med Funkibator i Växjö  
kommer många spännande möten med 
experter erbjudas under lägerveckan! 

Exempel på teman

 Samhället
 Naturvetenskap
 Existentiellt om livet
 Personutveckling
 Hobbys, djur, spel
 Kultur, musik, konst
 Media, digitalt

 Resurser, ekonomi
 Internationellt
 Skola och arbetsliv

Du kommer själv få vara delaktig under 
aktiviteterna och möjlighet till att ställa 
frågor kommer att ges!

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

Anmäl dig senast fredag 29/10 kl 10:00

Vi erbjuder dig som är från 13 år att delta på RBUs digitala läger, Träffa 
EXPERTERNA! Det här arrangeras 1-4 november och är ett spännande 
alternativ till våra vanliga fysiska läger. Deltagaravgiften är 250 kr.

Kom med på RBU:s digitala läger som går i expertens och kunskapens tema! Från 
måndag till torsdag kommer vi att få träffa många spännande, kunniga, nördiga och 
intressanta personer. Det kommer att handla om ämnen i en givande bredd där det 
finns mycket för alla. Kom med och få en chans att ställa frågor, höra på intressant 
kunskap och lära sig sådant som ingen annan kan.
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Program – Lägret kommer att pågå  
under fyra dagar, måndag till torsdag från 
10:00-15:30. Varje dag kommer vi träffa tre 
experter.

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 eller platta, 
mobiltelefon och e-postadress. Du  
kommer få en teknisk specifikation innan 
lägret, så att du kan installera och testa 
teknik samt registrera konton.

Aktiviteter – Lägret består av aktivitets-
pass som pågår under cirka 60 minuter. 
Under denna tid får du träffa en expert och 
därefter blir det diskussion och reflektion, 
där vi sammanfattar.

Ämnen – Vi kommer erbjuda en bredd av 
ämnen så att det finns mycket som passar 
många. Vissa ämnen kommer att vara lite 
mer allmänna och andra mer specifika. Så 
det blir allt ifrån hur allting hänger ihop och 
fungerar till nördkunskap om exempelvis 
en enda sak.

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 nu direkt på rbu.se

Lägerinformation
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PROGRAM

Lägret består av tolv möten med experter. Varje möte efterföljs av  
diskussion, reflektion och sammanfattning. Du kommer att vara delaktig 
genom att kunna ställa frågor till respektive expert. Dessa ställs via tal 
eller digitalt i en chatt. 

Lägret är digitalt och vi använder oss av Zoom.

Nedan följer programtiderna dag för dag:

Måndag 1/11
 10:00-10:30  Inledning, presentation
 10:30-11:30  Expert nummer 1
 11:30-13:00  Lunch
 13:00-14:15  Expert nummer 2
 14:15-15:30  Expert nummer 3

Tisdag 2/11
 10:00-10:30  Inledning, reflektion från gårdagen
 10:30-11:30  Expert nummer 4
 11:30-13:00  Lunch
 13:00-14:15  Expert nummer 5
 14:15-15:30  Expert nummer 6
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PROGRAM

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

Anmäl dig på rbu.se

Onsdag 3/11
 10:00-10:30  Inledning, reflektion från gårdagen
 10:30-11:30  Expert nummer 7
 11:30-13:00  Lunch
 13:00-14:15  Expert nummer 8
 14:15-15:30  Expert nummer 9

Torsdag 4/11
 10:00-10:30  Inledning, reflektion från gårdagen
 10:30-11:30  Expert nummer 10
 11:30-13:00  Lunch
 13:00-14:15  Expert nummer 11
 14:15-15:15  Expert nummer 12
 15:15-15:30  Avslutning, utvärdering
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Varmt välkommen till ett digitalt kunskapsläger där du 
deltar via en skärm nära dig!

Anmäl dig på rbu.se senast fredag 29 oktober kl. 10:00

Deltagaravgift: 250 kr, faktureras i efterhand.

Du deltar via 

Zoom som är ett 

gratisprogram.

EXPERTERNATräffa

1-4 november 2021

RBUs DIGITALA LÄGER


