
Internasjonal sommerskole i energi- og miljøteknologi

Lær sammen med andre 14-15 åringer
Har du lyst til å forske på fornybar energi og lære om 
nye energikilder? Har du lyst til å gjøre spennende 
aktiviteter sammen med 60 andre 14- og 15-åringer? 
Bo på internat en hel uke? Lære engelsk og natur-
vitenskap av verdens beste lærere?

Energy Camp er for deg som er interessert i å lære 
mer om energi- og miljøteknologi. I en hel uke vil 
lærere fra University of Alberta i Canada gi deg økt 
kunnskap om energi, ny teknologi, klimaspørsmål og 
miljø. Undervisningen skjer på engelsk, med norske 
hjelpelærere.

Energy Camp i flotte omgivelser
Energy Camp arrangeres på Hvam videregående skole 
i Nes, Akershus. Skolen ligger i fantastiske omgivelser 
med store grøntarealer og egen golfbane. Skolen har 
internat, og den ærverdige hovedbygningen er 100 år.

Lær aktiviteter 

og metodikk som 

du kan bruke 

med elever 

i dine klasser

ENERGY CAMP ARRANGERES I SAMARBEID MED:

Hvam Videregående Skole

www.energycamp.no

Praktiske opplysninger
Oppmøtetid:  Søndag 7. august kl. 15.00
Avreisetid:  Fredag 12. august kl. 18.00
Deltakeravgift:  Kr. 4200. Avgiften inkluderer  

innkvartering på internatet, frokost,  
lunsj, middag og kveldsmat,  
samt turer og fritidsaktiviteter.

Ta med:  Dyne, pute, sengetøy, håndklær, klær 
og sko for skole og ulike fritidsaktiviteter, 
samt egen PC.  
Har du et musikkinstrument kan du 
gjerne ta det med også.

Påmeldingsfrist:  1. juni. Maksimalt 60 plasser som fylles 
opp fortløpende.

For mer informasjon, detaljert program og påmelding:   
www.energycamp.no | info@energycamp.no 

De beste  

sommerminnene  

skaper 

vi sammen



Fokus på praktiske øvinger
På Energy Camp legger vi vekt på praktiske øvinger, og du 
får gjøre mange interessante og morsomme forsøk. Du kan 
lage ditt eget biogassanlegg, lage solcellebåt, bygge vindmølle, 
vannturbin og mye mer. Vi besøker anlegg i verdensklasse for 
energiproduksjon og –anvendelse i regionen, blant annet Akershus 
Energi, Hynor Lillestrøm, Romerike Avfallsforedling og Romerike 
Biogassanlegg. 

På ettermiddagene gjennomfører vi ulike sosiale aktiviteter. Du kan 
delta på sportsaktiviteter, fotokurs eller kunst. Hver kveld holder 
Ben Oswald sitt populære ”Science Magic” show.

Energy Camp for sjette gang
Den første Energy Camp ble arrangert i 2011 med 30 deltakere. 
Siden den gang har arrangementet vokst, og tilbakemeldingene 
fra deltakere og foresatte har vært overveldende. I år tar vi i mot 
60 deltakere, hvorav 20 plasser er forbeholdt såkalte ”Returnees” 
– de som har deltatt tidligere. Disse plassene ble fullbooket samme
dag som påmeldingen åpnet i 2015. 

I v́e been on a wonderful  
camp, where we have learned 
science in a funny way
Deltaker på Energy Camp 2011

Pretty much perfect :)
Deltaker på Energy Camp 2011

Vi kan love deg en camp som du aldri vil glemme. Grip sjansen!


