
TronsøSkolen er en del af Campus 
Grindsted, og deler faciliteter med 

Grindsted Landbrugsskole. 
Skolen er placeret i udkanten af  

Grindsted by, midt i en dejlig natur 
med skov og sø. 

Vi ligger centralt i Jylland 
15 km fra Billund Lufthavn 

40 km fra Vejle (DSB station) 
Der går busser hertil fra næsten hele landet. 

Game Camp Kontakt skolen  

og få en aftale om 

rundvisning 

Tronsø Efterskole og Fri Fagskole 
tilbyder 6 indgange 

Hestelinje 
Landbrugslinje 

Teknik, Metal og Auto 
Gokartlinje 

Turisme, Oplevelser og Gastronomi 
Game Design 

 
med 9. eller 10. klasse  
eller som Erhvervslinje 

Hvornår: uge 27, 2019 

Hvor: Tronsø Fri Fagskole 

Hvem: Dig som er fyldt 12 år 

Pris: 499,- (inkl. alle måltider 

og overnatning) 



Game Camp er for dig der gerne  

vil dyrke dit talent for at udvikle spil 
TronsøSkolen arrangerer som noget nyt i år en spændende  

og lærerig Game Camp fra  

søndag den 30. juni til torsdag den 4. juli 2019 

 

Du vil komme til at bo på et af skolens værelser. 

Opholdet inkluderer 

 Undervisere fra spilbranchen 

 Indblik i Unity 3D 

 Mulighed for at lave dit eget computerspil 

 Kost og logi 

 Lån af computer inkl. tilbehør 

Det bliver 5 dage med masser af undervisning, træning, jam og konkurrencer. Om aftenen vil der være 

plads til at slappe af og masser af hygge med de andre deltagere til forskellige aktiviteter. Der vil også 

være diverse konsoller til fri afbenyttelse, så man kan udfordre hinanden i den digitale verden. 

Vi håber, du vil være med til 5 fede campdage, hvor du vil lære nye ting, få nye venner og ikke mindst  

have det sjovt. 

Vi glæder os til at se dig! 

 

Pris for hele opholdet er kr. 499,- 

Tilmelding sker ved at kontakte skolens kontor på tlf. 75 32 07 22 eller på mail til  

lotte.mikkelsen@tronsoeskolen.dk senest den 3. juni 2019. 


