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Vil du med på SprogCamp2023? 

Har du lyst til at møde andre unge, der elsker sprog? 

Vil du vide mere om, hvad man kan med sprog? 
SÅ har du mulighed for at deltage i Danmarks største sprogcamp på Hjørring Gymnasium STX & HF  
Her vil du møde undervisere og studerende fra Aalborg Universitet, professionelle sprogfolk og tolke. I løbet 
af campen vil du få mulighed for at øve dig i at bruge det talte sprog i forskellige autentiske situationer, og 
du vil desuden møde spændende sprogprofiler, der kan give dig inspiration til en fremtid med sprog. Vi får 
også tid til sjove konkurrencer og hygge i sprogcaféen.  
 
Sprogcamp2023 finder sted i weekenden 

 

FREDAG DEN 27. JANUAR – SØNDAG DEN 29. JANUAR 2023 

 
På campen arbejder du i workshops med ét af følgende sprog:  

 

ENGELSK, FRANSK, ITALIENSK, KINESISK, SPANSK ELLER TYSK 
 
Du har som 3.g’er mulighed for frit at vælge ét af sprogene, hvorimod du som 2.g’er og 2. hf’er kan deltage 
i et af dine fortsættersprog.  
 
Campen slutter med en stor sprogmesse med indbudte gæster. Her præsenterer hvert sprog en  
international virksomhed på fremmedsproget. Præsentationerne bliver bedømt af et dommerpanel,  
og der er flotte præmier på højkant fra campens sponsorer.  
 
Alle får et diplom og en goodiebag med hjem.  
 
Indkvartering og forplejning 
Du skal overnatte i et klasselokale, og vi sørger for alle måltider og drikkevarer. Hvis der skal tages særlige  
hensyn til din kost, skal du kontakte Maria Louise Hamborg (mlh@hj-gym.dk). 
 
Tilmelding   
Hvert gymnasium kan deltage med et begrænset antal deltagere. Er du interesseret, skal du tilmelde dig 
gennem din sproglærer eller talentkoordinatoren på din skole. Du får yderligere praktisk info fra os i god tid 
inden campen. 
 
Betaling 
Prisen er 1400 kr. pr. deltager, og din skole tilbyder sandsynligvis at betale for dig. 
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Foreløbigt program  

Fredag d. 27. januar 

 

Fra 16.30 Ankomst og indkvartering på Hjørring Gymnasium 

17.15   Velkomst og praktiske oplysninger om weekenden  

17.30                        Hvad kan man med sprog?   

18.15     Aftensmad   

19.00-21.00  Sprogintro/ Workshop i tolkning v/Translatørforeningen 

21.00-23.00  Hygge i Sprogcaféen 

 

Lørdag d. 28. januar 

 

08.00    Morgenmad i Sprogcaféen 

09.00     ÅBNING af SPROGCAMP2023 

09.30-11.00   Workshop 1: Sprogskole v/ Aalborg Universitet og Aarhus Universitet  

11.15-12.15   Workshop 2: Virksomhedscase v/ Aalborg Universitet og Aarhus Universitet 

12.15    Frokost i Sprogcaféen 

13.00    Frivillig tolke-/oversættersjov – kig ind til Translatørforeningen 

13.30    Sproglig surprise i Festsalen  

14.30    Seværdighedsløb – en dyst mellem sproggrupperne   

15.00-16.00  Workshop 3: Messepræsentationer og sprogprofiler v/ Aalborg Universitet og Aarhus 

Universitet 

16.00-16.30  Jubilæumskage – vi fejrer 10 år med sprogcamp  

16.30-18.30  Workshop 3 (fortsat) 

18.30    Aftensmad i Sprogcaféen 

19.30    Sprogkamp2023 

20.00    Dans & kultur v/professionel danseinstruktør Søren Frølund 

21.00-23.30  Hygge i Sprogcaféen - internationale snacks og Tyren Ferdinand  
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Søndag d. 29. januar 

07.45       Morgenmad i Sprogcaféen 

08.30-10.00  Workshop 4: Telefon- og mailkommunikation v/ Aalborg Universitet og Aarhus Universitet 

10.00       Klargøring af og instruktioner om Sprogmesse2023  

    Gruppetid til forberedelse af Sprogmesse2023 v/ Aalborg Universitet og Aarhus Universitet 

11.30    Sprogmesse2023  

    Sprogcamp2023 afsluttes med en stor messe, hvor alle deltagere præsenterer 

 virksomhederne på deres fremmedsprog for gæster og dommergrupper 

12.30     Frokost i Sprogcaféen  

13.15    Evaluering Sprogcamp2023 (medbring computer, IPad eller IPhone) 

13.30    Præmieoverrækkelse 

    Der uddeles præmier til vindergruppen inden for hvert sprog 

    Desuden gives der præmier for weekendens forskellige konkurrencer   

14.30    Afslutning på Sprogcamp2023 

 

 
 

 
For spørgsmål og yderligere oplysninger kontaktes:  
 
Maria Louise Hamborg mlh@hj-gym.dk telefon: 20 64 80 95 
Nina E. Frølund: na@hj-gym.dk telefon: 23 64 07 84 
Hjørring Gymnasium STX & HF, Skolevangen 23, 9800 Hjørring 
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