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FRA IDE TIL APP

LAV EN APP I DIN 
SOMMERFERIE MED 
NYE VENNER
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AALBORG 
UNIVERSITET

Verdens sejeste sommerferie!
UNF ScienceCamps er tilbage. UNF sommer camps har kørt i 
mere end 15 år med et suverænt socialt og fantastisk fagligt 
indhold. Forestil dig at tilbringe en uforglemmelig uge sammen 
med 40-50 andre gymnasieelever, der ligesom dig kan lide at 
fordybe sig i et fascinerende fagområde! Det er lige netop hvad 
du kan opleve på en UNF ScienceCamp.

Din favorit-camp

Brænder du for software udvikling eller er din interesse i større 
grad inden for matematik/fysik? Kunne du tænke dig at udvikle 
et computerspil, lege med lasere eller jonglere med langhåret 
matematik på universitetsniveau? Der er flere camps at vælge 
mellem, og Software Development Camp er blot en af dem. 
Find din favorit på www.camps.unf.dk

Aktiviteterne

Glæd dig til et program med forelæsninger, dybt koncentreret 
programmering, indsigt i hvordan udvikling foregår på pro-
jektbasis i virksomhederne og et væld af sociale aktiviteter. 
Sommerskolerne henvender sig til alle unge på gymnasiale ud-
dannelser, og vi er ligeglade med dine karakterer – det eneste 
du skal bruge er din interesse for softwareudvikling og en uge 
af din sommerferie!

Om arrangørerne

UNF har med stor succes afholdt sommerskoler for gymnasie-
elever og indimellem folkeskoleelever over 15 år. Vi arrangerer 
sommerskolerne i samarbejde med en lang række universiteter, 
fonde og virksomheder i hele landet. Den uhørt lave pris for at 
deltage ligger derfor på 500 kr., som dækker kost og logi for 
hele ugen. Hvor transport over 200 kr. betales af campen.

Fakta om UNF Software Development Camp 2017

Tid: Mandag d. 3 til tirsdag d. 11 juli

Sted: Aalborg Universitet

Hvem kan deltage: Alle unge i færd med en gymnasial 

                                 uddannelse.

Hvor mange: 44 deltagere.

Pris: 500 kr. inklusiv kost og logi. 

 UNF dækker transportudgifter over  
 200 kr. inden for landets grænser.

Tilmelding: Online på software.unf.dk/tilmelding

Tilmeldingsfrist:          Torsdag d. 1. Maj

E-mail: info@software.unf.dk

Adresse: UNF Danmark

 c/o H.C. Ørsted Instituttet

 Universitetsparken 5

 2100 København Ø

Hjemmeside: software.unf.dk
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Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) arbejder på at 
udbrede interessen for, og viden om, naturvidenskab og teknologi, især 
blandt unge. UNF har lokalafdelinger i de større universitetsbyer, og de 
fleste medlemmer er unge på en gymnasial uddannelse. Foreningen 
arrangerer bl.a. foredrag, studiebesøg og sommerskoler. Alle aktivite-
terne arrangeres af frivillige, primært universitetsstuderende.
HKH Kronprinsesse Mary er protektor for UNF.
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Softwareudvikling er gennem de sidste 30 år gået fra at være en 
færdighed som var forbeholdt de få, til at være mestret af mange. 
Softwareudvikling giver den udøvende person en anden tanke-
gang, en problembaseret fremgangsmåde i personens arbejde, og 
til dels i alle aspekter i programmørens liv. Denne tankegang er 
ikke kun forbeholdt programmører eller computereksperter, den 
kan bruges i de fleste aspekter af den moderne verden. Den kan 
hjælpe kemikeren, fysikeren og biologen med at opsætte automa-
tiske fremgangsmåder ved forskning, eller opsætte specialiserede 
simulationer, for ikke at snakke om tankegangen i sig selv, som 
kan hjælpe enhver med at overskue problemer og gennemfører 
løsninger både virtuelle og i den virkelige verden. SDC vil gerne 
arbejde med dette, give en løsningsbaseret tankegang videre til 
alle interesserede og dermed hjælpe andre med at opnå en logisk 
tankegang der ikke lader sig slå tilbage af problemer. Dette vil blive 
gjort i et projektbaseret miljø, med deltagerne delt op i mindre 
grupper, hvor de i løbet af ca. en uge vil udvikle en Android app. På 
Software Development camp kan du udvikle en app du kan være 
stolt af.

Vi håber på at se dig på campen.

Velkommen til 
Software Development Camp 
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Socialt program
Ud over det faglige program sørger vi også for en hel del sociale 
aktiviteter, som skal hjælpe dig, som deltager, med at stifte be-
kendtskab med en masse andre unge på din egen alder med sam-
me interesse som dig. Vi sørger for at alle hele tiden har noget 
at give sig til, så det bliver et brag af en uge. På en typisk dag vil 
der være fælles morgenvækning, undervisning midt på dagen, og 
sociale aktiviteter om aftenen. Der er også plads til fritid og hygge 
med de andre deltagere. Alle måltider er fælles. Ydermere sluttes 
ugen af med en kanon fest med et forudvalgt tema.

Fagligt indhold
På Software Development Camp 2017 kommer du til at udvikle en 
app til Android. Før du kan gå i gang med dette, har vi selvfølgelig 
noget undervisning i programmering til dig. Vi starter helt fra bun-
den af med programmering, så hvis du aldrig har programmeret før 
er det bare fantastisk! Har du programmeret før, så skal du heller 
ikke være bekymret for at du kommer til at kede dig, da vi nok skal 
finde udfordringer til dig!
Vi har et hold af arrangører med vilde programmeringsevner og 
eksperter inden for brugergrænseflader, som kan hjælpe dig og din 
gruppe med selv de største problemer.

Gruppearbejde
Gruppearbejde kan for mange være en udfordring, men også meget 
lærerigt. Som gruppe er det muligt at komme i mål med at udvikle 
en app i samarbejde. Når man arbejder sammen i gruppen er ud-
fordringen også typisk at skulle blive enige om hvad ens mål er, 
hvilket kan skabe konflikter, men ofte også et bedre produkt i sidste 
ende. Software Development Camp er fokuseret på gruppearbejde 
grundet at softwareudvikling typisk foregår i teams, da de fleste 
udviklingsopgaver ikke kan klares uden samarbejde.


