Information om legatrejse til Boston 2019
Hvem kan søge?
For at komme i betragtning til modtagelse af legatet skal du opfylde følgende kriterier:
•
•

•
•

•

Du skal i efteråret 2019 være på dit sidste år af din ungdomsuddannelse.
Dit uddannelsessted skal være et af følgende:
Horsens Statsskole, Horsens Gymnasium, Learnmark-HHX/HTX, Learnmark-EUD,
Horsens HF&VUC, Bygholm Landbrugsskole, Tørring Gymnasium, Vejlefjordskolen,
Rødkilde Gymnasium, Rosborg Gymnasium, Campus Vejle, Vejle Tekniske Gymnasium,
eller Syddansk Erhvervsskole-EUD, Vejle.
Du skal være ambitiøs og have en interesse for de naturvidenskabelige/tekniske fag –
herunder matematik, eller innovation og entreprenørskab.
Ud over at være dygtig skal du også forvalte dit talent på en god måde, dvs. du er en god
kammerat og hjælper andre, og du forstår at samarbejde og tage initiativ. Du er engageret
og sidder måske i elevråd eller er eksempelvis med til at planlægge fællesarrangementer
el. lign.
Passer ovenstående på dig, og har du lyst til at komme en tur til Boston sammen med 25
andre unge studerende, så skriv en ansøgning og aflever den på skolens kontor senest
fredag d. 7. juni. Er det dig, som modtager legatet, får du besked fra skolen sidst i juni.

Legatet uddeles til i alt 26 unge fra 13 forskellige uddannelsessteder i Horsens, Hedensted og
Vejle kommune. På rejsen deltager derfor andre unge, der ikke nødvendigvis har samme faglige
interesser som dig, men som tænker, at en rejse til et internationalt studiemiljø kan være med til at
give inspiration og viden til videre uddannelse og karriere.

Praktiske oplysninger
Vi rejser fra Billund Lufthavn lørdag d. 12. oktober 2019. Her skal du selv møde op. Vi kommer
tilbage til Billund igen lørdag d. 19. oktober 2019 om formiddagen.
I Boston skal vi bo på HI Boston, et rigtig fint hostel midt i det centrale Boston med indkvartering i
4-6 mands værelser.
Vi har i alt 6 hele dage i Boston, og vi arbejder på, at programmet kommer til at indeholde besøg
på fx:
•
•
•
•
•
•

Harvard University
Babson College
Tufts University
MIT
Én eller flere virksomheder
Andre relevante og spændende besøgssteder

Der vil både være besøg med rundvisninger og foredrag, og andre besøg, hvor du kommer til at
deltage i forskellige workshops. Vi har bl.a. en aftale med Tufts University, hvor du skal deltage i
en engineering workshop i deres Center for Engineering Education and Outreach.

Der bliver selvfølgelig også tid til at udforske Boston, og her er der virkelig meget at se. Vi laver
nogle fælles ture rundt i byen, men der bliver også mulighed for at tage rundt på egen hånd.
De fleste måltider er inkluderet i rejsen, men du skal regne med selv at skulle købe et måltid om
dagen, afhængigt af programmet. Herudover bestemmer du selv, hvor mange penge, du vil bruge
på shopping og snacks.
Der vil hver aften være tilbud om en fælles aktivitet, som man kan deltage i frivilligt.

Sådan søger du:
Hvis du mener, at netop du skal med på turen, så udfyld et ansøgningsskema og aflever dette på
skolens kontor senest fredag d. 7. juni. Du får besked sidst i juni, om du er en af de heldige, der
skal afsted.
Sidst i august måned afholder vi et arrangement for legatmodtagere og forældre, hvor legaterne
officielt bliver uddelt af Insero Horsens og Hede Nielsen Fonden. Alle deltagerne får også mulighed
for at møde hinanden og høre mere om rejsen.
For at kunne deltage, skal du selvfølgelig have et gyldigt pas og i øvrigt opfylde kravene for
indrejse til USA.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til ansøgningsproceduren eller til rejsen, så ring eller skriv til konsulent hos
Insero Education, Sine Martinussen, sima@insero.com, 41772464.

På vegne af
Familien Hede Nielsens Fond og Insero Horsens
Sine Martinussen
Insero Education

