
Iderige studerende inviteres for tredje gang i træk til 
KlimaInnovationsCamp (KIC) 2021.  Kom med dit bud på, 
hvordan vi skaber robuste og bæredygtige byer, som kan 
modstå fremtidens klimaudfordringer. 

Klimaforandringerne giver os ekstremt vejr, hvilket sætter 
vores byer og kloakker under pres. Denne nye virkelighed 
stiller krav til måden, vi indretter vores byer på, og hvordan 
vi håndterer regnvandet. Kan vi gøre nytte af regnvand som 
en ressource i byudviklingen til at skabe værdi for sund-
hed, fritid, læring og grøn vækst? Vi inviterer dig og dine 
medstuderende til at komme med jeres bud, på dette års 
KlimaInnovationscamp

Se hvad deltagere tidligere har arbejdet med her

KlimaInnovationsCamp 2021 er et struktureret innova-
tionsforløb over to dage. Som deltagere bliver I stillet en 
fælles udfordring, som løses i tværfaglige teams. Dette års 
camp finder sted i Skanderborg, som er en kommune i fly-
vende vækst. Men hvor skal vandet ledes hen, når befolk-
ningstætheden stiger? Innovationsforløbet vil blive facilite-
ret af en professionel designer og der vil være mulighed for 
at møde og trække på fagfolk fra kommuner, virksomheder 
og vidensinstitutioner. 

Hvad får jeg ud af at deltage? 
Sæt din faglige viden og kompetencer i spil i et tværfagligt 
team og inspirer professionelle i kommuner, forsyninger og 
virksomheder. 

Prøv kræfter med design games, der kan bringe din 
viden i spil i mødet med andre fagligheder. 

Få faglig feedback fra kompetente dommere i form af 
skriftlige udtalelser. 

Skriv design, projektkoordinering og tværfagligt 
samarbejde på dit CV. 

Udvid dit netværk med andre studerende og professio-
nelle, og øg dermed dine chancer på arbejdsmarkedet. 

Mulighed for at blive en del af vinderholdet og vinde
lækre præmier. 

Hvor og hvornår sker det? 
Campen bliver afholdt d. 30.- 31. oktober i samarbejde 
med Skanderborg Kommune, Skanderborg Forsyning og 
Coast2Coast Climate Change (C2CCC). 

Vi sørger for overnatning i Skanderborg, fuld forplejning under 
workshoppen samt hygge og en fyraftensøl om lørdagen.

Hvordan kommer jeg med? 
For at deltage skal du være studerende på en overbygning 
eller være på mindst 3. semester af en bacheloruddannelse. 
Vi opfordrer alle studieretninger til at byde ind. Tryk deltag 
på vores Facebook-begivenhed, læs mere om campen og 
tilmeld dig på DNNKs hjemmeside 

Tilmeldingsfrist: mandag d. 11. oktober 2021.

KLIMAINNOVATION CAMP 2021
//  30.- 31. OKTOBER I SKANDERBORG
BRING DIN VIDEN I SPIL OG 
GRIB DENNE UDFORDRING! 

GIV KLIMATILPASNINGEN ET FRISK PUST! – SKAB INNOVATIVE 
LØSNINGER MED STUDERENDE FRA ANDRE STUDIER


