
HKR  
Campus kids

08.45-11.45  Välkomna till Högskolans värld 
Vi startar HKR Campus kids med en förmiddag i lekens tecken för att lär känna varandra. 
Det blir lagindelningsaktivitet och även lite pyssel.  

12.30-15.00  Innovationsverkstad  
På Högskolan har vi en alldeles egen avdelning som hjälper studenter som kommer på en 
affärsidé. Johan Müllern-Aspegren som arbetar där kommer tillsammans med Emil Billing 
och Fredrik Frisk att ta med oss till högskolans datalabb där vi lär oss om programmering 
av robotar. Därefter får vi gruppvis programmera robotbilar och tävla mot varandra! 

Måndag 18 juni

08.45-11.45  Resan till världens ände 
Universum, eller kosmos, är ett oerhört stort ställe, större än någon kan föreställa sig! Men är 
det oändligt? Under ledning av Urban Eriksson kommer vi att utforska Kosmos och kika på 
olika saker som finns i detta, allt från småsten och månar till det största vi vet, hela univer-
sum! Vi kommer att lämna Jorden med vårt rymdskepp (Planetariet) och bege oss ut på 
den längsta resa du någonsin varit med om och se på allt som finns där ute i rymden. 
Kanske hittar vi en ny jord, eller slutet av universum? Och kanske en utmaning som kräver 
ett skarpt sinne för att lösa?

12.30-15.00  Under mikroskopet 
Hur litet kan något egentligen bli? Bakterier och jästsvampar är så små att vi inte kan se 
dem med blotta ögat. Men ändå kan de göra stor skillnad! De samarbetar med oss utan 
att vi riktigt tänker på att det är levande små organismer som arbetar för fullt. De hjälper 
oss att göra smakrikt luftigt bröd eller omvandlar mjölk till lagom syrlig och frisk yoghurt. Vi 
kommer att ta mikroskopen på laboratoriet till hjälp för att verkligen kunna se dessa små 
varelser. Men det slutar inte där! Vi ska förstås pröva deras förmåga i köket och baka eget 
surdegsbröd. Stina-Mina Ehn Börjesson leder oss denna eftermiddag. 

Tisdag 19 juni

08.45-11.45  Upptäcksfärd i landskapet* 
Dagen börjar med en promenad ut på ängarna bakom högskolan där vi upptäcker 
spåren av människor för länge sen. Niclas Eneberg och Kent Johnsen som läser på Land-
skapsvetarprogrammet berättar och låter oss undersöka: vad kan vi se idag som någon 
gjorde för hundra år sedan? Efter det tittar vi närmre på naturen. Blommor och växter 
har också familjer. Vi lär känna de olika familjerna i en tävling. Sedan ska vi ägna oss åt 
fågelskådning. Fågelbingo för att vara mer exakt. Och vilket lag hittar mysteriefågeln? 

12.30-15.00  Dinosauriernas tid i Kristianstad*
Visste du att högskolan har en alldeles egen dinosaurieexpert? Hon heter Elisabeth Einars-
son och kommer denna eftermiddag att ta med oss i bussen till Ullstorp. Där besöker vi ett 
kalkbrott för att leta fossil från djur som levde i ett hav med skärgårdsmiljö som täckte hela 
Kristianstad under dinosauriernas tid. Fossil som kan hittas där kommer från bläckfiskar, 
sjöborrar, musslor, armfotingar, benfiskar, hajar, sköldpaddor, plesiosaurier, mosasaurier och 
dinosaurier.   

Onsdag 20 juni

* Speciella kläder krävs denna dag. Se under rubriken ”Praktiskt” på nästa sida.



08.45-11.45  En gastronomisk upplevelse 
Idag besöker vi ett av Sveriges absolut bästa gastronomiprogram.  Här lär vi oss allt om hur 
mat fungerar, från det att vi skördar moroten ur landet till det att moroten ligger på bordet. 
Allt från hur kossan växer upp i hagen till det att vi får mjölken och gör den till grädde och 
sedan vispar grädde till pajen. Kan man lära sig tycka om mat som man kanske inte gillar? 
Hur fungerar våra sinnen när vi äter? Vi kommer att hålla till i vårt stora kök där ni ska vara 
små mini-gastronomer för en förmiddag under ledning av Therese Svensson.

12.30-15.00  In i människokroppen 
På högskolan arbetar och undervisar en riktig Youtubestjärna - nämligen Agne Paulsson. 
Agnes Youtubeklipp har över en halv miljon visningar. Denna eftermiddag får vi träffa 
honom ”live” då vi tillsammans ska ta oss in i människokroppen, närmare bestämt hjärtat, 
lungorna och cellerna. Hur kommer syret till våra celler? Hur kommer koldioxid från våra 
celler ut i luften? Vi tittar på celler i mikroskop. Vi tittar på modeller av hjärta och lungor 
och ser hur blodet går in och ut ur hjärtat. 

Torsdag 21 juni

Måndag 25 juni

08.45-11.45  På liv och död 
Vi tar oss in i sjuksköterskornas värld. Anne Magnusson och Tina Nilsson visar oss deras 
simuleringsrum där studenterna vanligtvis tränar på olika situationer som de senare kan 
hamna i. Ni ska se själva vad verkligt! Denna förmiddag får vi kunskap om hur vi gör en 
snabb bedömning av en person som skadats i en olycka eller blivit akut sjuk. Vi får träna 
på akuta situationer, får tips och råd om vad vi ska göra och hur vi ensamma eller i grupp 
kan hjälpa den skadade på ett säkert sätt. 

12.30-15.00  Föroreningar, går de att hitta? 
Inom EU används över 100 000 olika kemikalier. Några av dessa hamnar på fel plats och 
blir till oönskade föroreningar i vår luft- och vattenmiljö. Vi träffar Ola Svahn som är forskare 
på MoLab. Ola kommer att visa oss de verktyg och det detektivarbete som behövs för att 
avslöja föroreningarna. Hur gör han för att göra det osynliga synligt?

Tisdag 26 juni

Onsdag 27 juni

08.45-11.45  Bland tandtroll och borr
Du kanske undrar om vi hamnat fel? Har vi kommit till tandläkaren? Nej, vi är helt rätt. Den-
na förmiddag tar Ismail Abbas oss rakt in i högskolans egen patientmottagning. I dessa 
lokaler tränar våra blivande tandhygienister på både dockor och riktiga patienter. Vad är 
karies? Vad händer när vi inte borstar ordentligt? Detta och mer där till får vi lära oss om 
och vem vet, vi kanske får testa lite också?

12.30-15.00 HKR Drakarna  
Det låter kanske lite skrytigt men vi har Sveriges bästa ekonomutbildning, vilket vi tycker är 
superhäftigt.  Idag ska vi få göra en blixtvisit där när Felix Terman som undervisar i företags-
ekonomi ska hjälpa oss att bli direktör för några timmar. Vi ska starta egna företag och 
bilda små ledningsgrupper. Vi kommer att hitta affärsidéer och lär oss om de fyra P:na. Det 
blir lite som programmet Dragons Den fast på HKR-vis.  

08.45-15.00  Avslutningsdag 

Lägret drar ihop sig mot sitt slut. Det vankas sluttävling. Mer än så säger vi ej :) 



Praktiskt 

Kontaktpersoner: 
Jenny Hultman   Annie Lundin 
044-250 36 57 (går även till mobil) 044-250 32 46
jenny.hultman@hkr.se  annie.lundin@hkr.se
Projektledare    Studentambassadör 
 
Vid sjukdom eller frånvaro maila oss senast kl 8.00 samma dag. Vi 
finns att nå under dagen på ovan telefonnummer. 

 

Upphämtning/lämning
Barnen lämnas/hämtas på samma ställe hela lägret. Du som föräld-
er ombesörjer all transport till och från lägret. Vår samlingsplats är 
Gastronomernas lokaler, Stridsvagnsvägen 8 C. I dessa lokaler kan 
barnen lämna väskor samt extra kläder.  
 
Vi kommer att ha ett mobilfritt läger men det går bra att på egen risk 
ta med telefon och ha i väskan ifall man efter dagens slut behöver 
nå varandra. I övrigt hänvisar vi till numrena ovan.  

Utomhus: 
I den mån det är möjligt försöker vi att vara ute emellanåt. Punkter 
markerade med * innebär att vi kommer att vara ute och det krävs 
lite annan klädsel än vanligt (se kläder efter väder nedan. 
 

Medtag:  
Frukt el dyligt (inget sött) 
Stövlar
Kläder efter väder.* Ha gärna oömma kläder den 20 juni och even-
tuellt ombyte (om man blir jättesmutsig eller råkar bli blöt då man 
silar kalksanden i vattnet) samt ryggsäck till packning. 
 
Vi kommer att bli sponsrade med vattenflaskor. Dessa fyller vi på och  
använder varje dag. Ni får behålla dem efter lägret.  

 
 


