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senast uppdaterad 2022-04-20 

ANMÄLAN – hur går det till? 

1. Intresseanmälan är öppen mellan den 4 april och fram till den 24 april. När du har gjort 

din anmälan får du ett bekräftelsemail som du ska klicka på för att bekräfta din 

intresseanmälan och din mailadress. 

 

2. Ett mail med erbjudande om plats på lägret kommer att skickas ut den 4 maj. Då ska du 

tacka ja till platsen genom att bekräfta och betala deltagaravgiften, senast den 25 maj. 

Har du inte fått något mail? Kolla i din skräpkorg. 

 

COACHER 

Deltagarna kommer att delas in mindre grupper. Varje grupp har en egen coach som ansvarar för 

gruppen. Coachen finns tillhands för att introducera uppgifter, hålla i genomgångar, instruera 

deltagarna i nästa moment under dagen, coacha, inspirera och finnas till hands för frågor, prat 

med mera under lägerveckan. 

 

DELTAGARAVGIFT 

Lägervecka 1 och lägervecka 3 är deltagaravgiften 1 500 kronor. 

Lägervecka 2 är deltagaravgiften 400 kronor. 

Sista dag att bekräfta och betala platsen är onsdagen den 25 maj. 

 

DATOR 

Vi har ett begränsat antal lånedatorer och behöver man låna kontaktar man jonna.castell@skill.se 

Utlämning och inlämning av dator hanteras på Skills kontor i Linköping. 

 

DIGITAL & DISTANS – vecka 2 

Vecka 2 genomförs digitalt och på distans. Vi välkomnar alla deltagare oavsett vart man bor i 

landet. 

 

DIPLOM 

Alla deltagare får ett diplom som visar att man har varit med på Code Summer Camp. 
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INFORMATION inför lägret 

Ett informationsmail skickas ut till deltagare cirka en vecka före lägret med praktisk info. 

 

INNEHÅLL - vad får man lära sig? 

Under veckan får deltagarna prova på att programmera och testa webbutveckling  i olika språk 

som till exempel scratch, python, HTML och CSS. 

Målsättningen är att så långt som möjligt anpassa uppgifterna och utmaningarna utifrån 

deltagarnas nivå.  

 

KONTAKTPERSON 

För frågor gällande anmälan, deltagare, innehåll etc. Kontakta projektledare Jonna på adress: 

jonna.castell@skill.se 

 

KONTON 

För att kunna jobba med innehållet kommer konton att behöva skapas inför lägret. Info om detta 

kommer vi att maila ut en vecka innan lägret. 

 

LUNCHPAUS 

Varje dag har vi en lunchpaus på 60 minuter. Den här tiden är vi inte uppkopplade och tar en 

skärmpaus.  

Vi står för lunch till deltagare vecka 1 och vecka 3. 

Förälder/målsman ansvarar för att barnet får lunch vecka 2. 

 

MAT & MELLIS 

Lunch och mellanmål ingår för deltagare de fysiska veckorna, vecka 1 och vecka 3. 

 

NÄRVARO 

Vi förväntar oss att deltagare är närvarande under samtliga dagar och hela veckan som man är 

anmäld till. 

Under vecka 1 och vecka 3 har vi incheckning på morgonen och utcheckning på eftermiddagen. 
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PLATSER 

Vi kan erbjuda totalt 300 deltagarplatser som fördelas på de tre veckorna. 

Det finns ett begränsat antal platser och urval sker genom lottning.  Den 4 maj får du besked via 

mail om du har blivit erbjuden en plats eller inte. 

 

PLATTFORMAR vecka 2 

Vi kommer att skicka ut information inför lägret om vilken kommunikationskanal som vi kommer 

att använda oss av den digitala veckan. 

 

PAUSER 

Deltagaren ges möjlighet till kortare pauser under dagen (toabesök, mellis, rörelse) men 

genomgångar och gemensamma pass är bra att vara med på för att kunna hänga med på det som 

händer under dagen.  

Vi har även gemensamma rörelse- och aktivitetspauser de fysiska veckorna. 

 

STIPENDIUMPLATSER 

1.Stipendieplats Stångåstaden för deltagare som är hyresgäst hos Stångåstaden i Linköping. Detta 

stipendium ger dig en rabatt på 50% av deltagaravgiften. Gäller samtliga tre veckor. 

2.Stipendieplats Sandviken DCA för deltagare som är boende i kommunerna Sandviken, Gävle, 

Hofors och Ockelbo. Detta stipendium innebär att du kan delta kostnadsfritt på lägervecka 2 

(digital vecka). 

3.Stipendieplats för deltagare från hushåll med lägre inkomst* kan ansöka om en stipendieplats 

och delta kostnadsfritt. Gäller vecka 1 och vecka 3. 

*vårdnadshavarnas sammanlagda månadsinkomst före skatt mindre än 40 000kr 

 

SPELREGLER 

Det är viktigt att vi är schyssta mot varandra och vi har några spelregler som det är viktigt att både 

deltagare och målsman tar del av, klicka på länken nedan och läs noga igenom, tack.  

 

STUDIEBESÖK  

Vi kommer att göra studiebesök under veckan. Under den digitala veckan har vi digitalt 

studiebesök. 
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TIDER 

Vi kommer att maila ut specifikt schema när det börjar närma sig. Tider kommer att vara 

incheckning klockan 09.00 och utcheckning 16.00 (med reservation för justeringar beroende på 

vecka). 

 

UTRUSTNING 

Deltagaren behöver en dator under lägret.  Det går utmärkt med en vanlig dator med webbläsare. 

Hörlurar är bra att ha också. 

Särskilt viktigt med tillgång till bra uppkoppling för deltagare vecka 2. Det fungerar inte att delta 

med iPad eller liknande surfplatta. 

Vi har ett begränsat antal med lånedatorer för den som har möjligt att hämta upp och lämna i 

Linköping. Detta anges i intresseanmälan. 

 

ÅLDER 

Lägervecka 1: 13-17 år 

Lägervecka 2: 10-17 år (digitalt och på distans) 

Lägervecka 3: 7-12 år (deltagare måste ha fyllt 7 år när lägret börjar) 

Bekräfta intresseanmälan som du får på mail.   

 

 

  


