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Elever fra Ellevangsskolen har vundet designprisen ”Aarhus 2017 Design to Improve Life”, 
som var en konkurrence, der gik ud på, at 5. klasses-elever fra hele Region Midtjylland 
skulle finde en løsning på, hvordan den danske befolkning kan få mere viden om, hvor  
deres mad kommer fra, og hvordan den produceres. Elevernes idé var at give elever fra  
0. klasse en plantekasse med hjem, hvor de kunne dyrke grønsager og krydderier sammen 
med deres forældre. De ville samtidig blive en del af en abonnementsordning og modtage 
nye frø, opgaver, info og forslag til madretter. 

skoleelever  
fra aarhus vinder  
designpris 
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2 100 bøRnEDAgE

Blandt de mange forskellige tilbud, som 100 Børnedage præ-
senterer på alle onsdage og lørdage i 2017, er: Moesgård Muse-
um: Mad i en million år (3-8 år), Kvindemuseet: Børneliv (6-8 
år), teatret Ratatas: Tommelise (3-8 år) og Anders Bo Pedersen: 
Skjaldejam.

Majken belusa – mor til to børn på 3 og 6
”Vi har været inde til rigtig mange arrangementer i 100 Bør-
nedage. Primært fordi jeg tænker, at det kulturelle, musiske, 
kreative og kunstneriske er det, som vi som mennesker kan 
vokse af, og som er godt at kunne give sine børn med i baga-
gen. Derudover tænker jeg, at legen og kreativiteten er det, 
der kommer tættest på børnenes verden, og som er vigtigt at 
holde fast i hele livet. 100 Børnedage har nogle helt fantastiske 
arrangementer med meget kompetente mennesker. Det foregår 
i børnehøjde, er hverken skræmmende eller uhyggeligt og er 
direkte målrettet til små børn – herunder også sensitive børn. 
Og så kan vi være fælles om det og snakke om det, når vi kom-
mer hjem. Det supplerer de aktivitetstilbud, som børnene får i 
deres dagligdag og i børnehaven – og senest har jeg booket et 
arrangement til min datters skoleklasse. Det foreslog jeg klasse-
læreren, og hun sagde ja.”

Sophia Taha – pædagog i børnegården Sct. Anna
”Jeg har været afsted tre gange til teater og musik - senest i 
dag. Vi talte lige om, at det er fantastisk, hvordan 100 Børne-
dage både kan ramme de 3- og 6 årige på en gang.  Det er 
rigtig fint, at der er kulturelle tilbud, som henvender sig til børn 
og er skabt til dem: Et rum, hvor børnene sætter deres fantasi 

fri. Så kan vi uddybe det, når vi kommer hjem, for eksempel 
på samlinger, og sætte deres egne ord og følelser på det, de 
har oplevet. Det gjorde vi lige i dag på vej hjem fra bussen. Og 
besøget giver en god grobund for vores samtaler med børnene 
om, hvad de oplever. For os er det dejligt at tage børn med ud, 
som vender glade tilbage: Det har vakt stor begejstring hos 
vores børn, at de kommer ned til voksne, der er begejstrede og 
glade og gerne vil have, at de får noget med hjem i rygsækken. 
Endelig har vi prøvet nye udtryksformer inden for drama og mu-
sik, som måske fylder lidt mindre i vores hverdag. Der kan 100 
Børnedage ramme nogle følelser og fantasier hos børnene – og 
anspore dem til at skabe nye lege og sange.”

Anders bo Pedersen, musikpædagog og musiker, arran-
gør af Skraldejam og garbage Jam 
”Jeg arbejder med at lave kultur for børn på børns præmisser: 
Brugsorienteret og med brug af kroppen og bevægelse. Vi 
bruger hula hop, stop-dans og balancelege med vandflasker og 
murerspande for at udvide det musikalske begreb til at omfatte 
bevægelse – og inspirere børnene til at lave deres egne sange. 
For mig har det været enormt spændende at være med i 100 
Børnedage – blandt andet med et hold engelsktalende børn – 
for selvom jeg arbejder med rim og remser er mine lege interna-
tionale og kan foregå ordløst. Jeg opfatter 100 Børnedage som 
en del af kulturåret i Aarhus – og det er skønt at være en lille 
brik i det.”

Find alle arrangementer på: www.boernedage.dk
Kontakt: Erik Foged, erfog@aarhus.dk

”dejligt at tage børn med ud, 
som vender glade tilbage”
både børn og voksne har taget 
100 børnedage til sig: Hver 
onsdag og lørdag står små 
øjne på stilke, børneører strit-
ter og kroppen er på spring, 
når et taknemmeligt og lære-
nemt publikum i alderen 0-8 år 
besøger et af 100 børnedages 
mange læringstilbud på Dokk1. 
bag 100 børnedage står børn 
og Unge i Aarhus Kommune 
sammen med en lang række 
samarbejdspartnere.

Et hold børn 4-8 år deltager i Skraldejam – in English

http://www.boernedage.dk
mailto:erfog@aarhus.dk
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3 READ I DAgTILbUD

fortsættes...

Hvad skal man lægge særlig vægt på, 
når man læser dialogisk? Hvad er de 
gode spørgsmål, man stiller, når man 
læser sammen? Hvilke bøger er gode at 
læse med sit barn? 

Det er nogle af de spørgsmål, som 
forældre får svar på i projektet READ, 
som siden januar har været i gang i 26 
dagtilbud og 16 selvejende institutioner i 
områderne Silkeborgvej, Viborgvej, Ran-
dersvej og Grenåvej Øst. Formålet med 
projektet er at styrke børnenes sprog og 
læsning og samtidig opnå ny viden om 
metoder til vejledning af forældre med 
fokus på børns sprog- og læseudvikling. 

Skæring Dagtilbud er et af de dagtilbud, 
der deltager i projektet. Siden de i januar 
udleverede de første tasker med bøger 
og vejledning har de oplevet en udvikling 
– både i børnenes sprog, deres arbejds-

metoder og ikke mindst i samarbejdet 
med forældrene. 

Aha!  
Dagtilbuddets rolle har været at infor-
mere deres forældre om READ-projektet, 
udlevere og indsamle materialet samt 
løbende vejlede og understøtte forældre-
nes arbejde med læsningen derhjemme. 
Netop information og vejledning har 
været en central opgave for de to pæda-
gogiske ledere, Helle Bennekov Schjødt 
og Laila Nilesen, og børnehavernes 
personale. 

I hverdagen kan det generelt være 
en udfordring for personalet at gøre 
den pædagogiske praksis forståelig 
for forældrene, fordi den indeholder 
mange komplekse begreber og teorier. 
Derfor har det været en central del af 
READ-projektet at gøre vejlednings-

værktøjerne, der blandt andet inde-
holder film og pjecer med gode råd, så 
konkrete og visuelle som muligt for at 
øge forståelsen blandt de involverede 
forældre. Det har inspireret de to ledere 
til at have flere facetter med, når de 
rådgiver forældrene om læsning og 
sprog i fremtiden. 

”Værktøjerne har givet både os og 
forældrene mange aha-oplevelser. Når 
vi fortæller forældrene, at de skal læse 
dialogisk med deres barn, er det jo bare 
et begreb. Det hjælper dem meget med 
konkrete og visuelle værktøjer. Det har 
inspireret os til selv at lave lignende 
vejledninger såsom film, lister med bøger 
og lignende, når READ-forløbet er slut,” 
fortæller Laila Nielsen, der også har 
mærket en efterspørgsel efter læseværk-
tøjerne fra forældre til børn helt ned i 
vuggestuen. 

READ – sammen om læsning opfordrer 
forældre til at læse med deres barn 
og har tidligere givet positive resul-
tater hos de aarhusianske skolebørn. 
I foråret har samme projekt kørt i 
halvdelen af alle kommunens dagtil-
bud – og ifølge to pædagogiske ledere 
i Skæring Dagtilbud er projektet her 
en lige så stor succes. 

read
– Sammen om læSning
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4 READ I DAgTILbUD

Samarbejde rykker  
Selvom personalet i Skæring Dagtilbud altid har haft et 
stort fokus på børnenes sprog, har forløbet med READ 
alligevel givet en ekstra dimension til læse- og sprogar-
bejdet. Forældresamarbejdet er nemlig en afgørende del 
af projektet. 

”Det, som READ projektet først og fremmest har gjort, 
er at gøre det synligt, hvor vi kan samarbejde med foræl-
drene – og det kan og vil vi lade os inspirere af på mange 
andre punkter end med sprogarbejdet. Hvis vi arbejder 
sammen med forældrene, rykker det dobbelt så meget, 
som hvis vi gør det alene,” fortæller Helle Bennekov 
Schjødt. 

Det er ikke kun samarbejdet med forældrene, der har ud-
viklet sig gennem forløbet med READ. Det har også givet 
anledning til et møde mellem dagtilbuddet og skolen, 
som nu i endnu højere grad koordinerer deres sprogind-
satser.  Blandt andet har dagtilbuddet fået tilbagemeldin-
ger på sprogvurderingerne i 0. klasse. 

”Sprogvurderingen i 0. klasse er jo næsten en evaluering 
af vores sprogindsats i dagtilbuddet. Når vi får nogle 
tilbagemeldinger på, hvilke udfordringer børnene har, så 
ved vi, hvordan vi understøtter det bedst muligt,” siger 
Helle Bennekov Schjødt, og Laila Nielsen supplerer: 

”Hele forældreinddragelsesdelen starter også i dagtilbud-
det, for når de starter i skole, opfordres de til at læse 20 
minutter med deres barn – så med projektet her kommer 
der en større kontinuitet i samarbejdet mellem dagtilbud 
og skole.”  

det siger en forælder
Trine Hemmer-Hansen, forælder i Risskov 
Dagtilbud og danskrådgiver hos Folkesko-
len.dk

Min datter skal starte i skole til sommer, og vi har været 
heldige, at hendes børnehave blev udvalgt til at være en 
del af READ-projektet. Projektet har ændret min måde at 
læse med min datter på. Før har jeg ’bare’ læst i en bog og 
egentlig ikke stoppet så meget op undervejs, men det har 
dette projekt ændret på.

READ har startet en nysgerrighed på ord hos min datter, 
som hun ikke havde før. Det er både hyggeligt at læse 
sammen, og samtidig styrker jeg også hendes sprog og 
forudsætninger for at lære at læse. Hendes ordforråd styr-
kes, fordi bøgerne fra READ-projektet indeholder ord, som 
hun ikke støder på i hendes normale hverdag. De ord taler 
vi om, og netop hendes nysgerrighed på nye ord er blevet 
forstærket gennem dette projekt. Det oplever jeg hen over 
aftensmaden, hvor hun klart udviser en større spørgelyst, 
når hun hører ord via en voksensamtale eller ord gennem 
sange, tv eller spil. 

Jeg er begyndt, at italesætte læsningen på en anden måde. 
Før i tiden sagde jeg ofte til min pige: ”Skal jeg ikke læse 
for dig?” Nu formulerer jeg det således: ”Skal vi ikke læse 
den her bog sammen?”

fakta 
 
READ Dagtilbud løber i foråret 2017 og er målrettet de 
kommende skolebørn, der starter i skole til skoleåret 
2017/18. Samtidig løber projektet READ Skole, der er mål-
rettet elever i 0. og 2. klasse. 

Projektet tager afsæt i de positive forskningsresultater fra 
tidligere READ-forløb gennemført på en række aarhusian-
ske skoler og ’kuffertprojektet’ i dagtilbuddene, hvor de 
ældste børn fik udleveret en sprogkuffert med børnebøger, 
vendespil samt en forklarende DVD med sprogudviklings-
teknikker til deres forældre. Også i denne omgang vil 
projektet blive fulgt af forskning, som tilrettelægges og 
gennemføres i samarbejde med TrygFondens Børneforsk-
ningscenter ved Aarhus Universitet. 

Læs mere om READ og find materialer på: aarhus.dk/read
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5 FAbLAb

Konferencen blev skudt i gang af rådmand for Børn og Unge, Bünyamin 
Simsek, som i sin åbningstale indkredsede den digitale udfordring, som folke-
skolen står overfor i de kommende år: ”Det er ikke kun i Aarhus, men over en 
bred kam, at folkeskolen står overfor at skulle tage et digitalt kvantespring. Vi 
må blive klogere på, hvordan vi indretter os. Vi skal udvikle nye undervis-
ningskoncepter, som giver børnene de bedste muligheder for at tilegne sig og 
mestre de nye kompetencer. De efterspørges ikke blot af erhvervslivet, men de 
er også afgørende for, at vores børn kan blive kritisk tænkende, digitale med-
borgere i et samfund i forandring,” sagde rådmanden og benyttede samtidig 
lejligheden til at takke de mange fremødte fablab-entusiaster/støtter

Konferencen bød også på en række praksisnære workshops, hvor deltage-
rene eksperimenterede med alt fra robotbygning og spiludvikling til digitalt 
broderi og tøjdesign. Et kig ind i en af de mange workshops viste, at det 
både krævede fingersnilde, dyb koncentration og kreativitet. 

OM FAbLEARnDK 2017 SAgDE DELTAgERnE 

Rasmus Kramer, 7. klasse, beder skole (deltog i ARTuino- bygning 
af interaktiv kunstinstallation)
”Det er sjovt at lære noget nyt og at få en ting til at blive levende. Vi er 
ved at bygge en installation, hvor der sidder en sensor. Jo tættere, man 
kommer på den, jo hurtigere blinker den røde lampe oppe på toppen.”

Simon Lund, lærer, Langsøskolen i Silkeborg
”Det er meget motiverende at skulle bygge og designe en højtaler med 
hænderne. I forhold til normal undervisning, hvor eleverne kan have en 
tendens til hurtigt at gå i stå, så kan FabLabs gøre mine elever bedre til at 
arbejde selvstændigt og projektorienteret.” 

Charlotte Agerby Schultz, pædagogisk konsulent, Vejle Kommune 
”Jeg har deltaget på CRYPTKIDS - Who is the boss of the Internet, og det 
har jeg gjort mig klogere på, hvordan vi alle sætter digitale spor, når vi 
færdes online. Det er noget, som jeg vil tænke ind, når jeg skal lave under-
visning til valghold. Det handler ikke kun om det teknikbårne, men også 
om at træne eleverne i kritisk tænkning.”   

Kristian Stride, pædagogisk leder, Langsøskolen i Silkeborg
”Jeg hæfter mig ved, at FabLab handler om en digital, demokratisk væren, 
hvor den brede gruppe af børn skal have mulighed for at arbejde med det 
21. århundredes teknologier. Det er mere end et teknikfag.”

300 digitale pionere 
samlet til fablearn- 
læringskonference 
på dokk1
Torsdag d. 20. april var 300 forventningsfulde under-
visere, ledere, pædagoger og konsulenter samlet på 
DOKK1 for at blive inspireret og opdatereret på den 
seneste viden inden for designtænkning, digital fabri-
kation og digital dannelse i folkeskolen.

fakta 
FabLab@SCHOOL bygger på grundidéen om
at give skolelever mulighed for at forstå tekno-
logier ved at undersøge, teste og designe tek-
nologiske ting i et digitalt fabrikationsværksted

FabLab@SCHOOL er et forskningsprojekt med 
en tværfaglig tilgang til læring, design og tek-
nologi, der undersøger det 21. århundredes 
kompetencer, og hvordan de bedst bringes 
ind i fremtidens skole
 
FabLab@School er et samarbejde mellem 17 
skoler og forvaltninger kommunerne Aarhus, 
Silkeborg og Vejle.
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nYHEDSnOTER

nyhed Kursus Startdato Tilmelding

nyhed
Rådmandens dialogmøde med dagtilbudsbestyrelserne 2017
Dialogmøde for forældre, lokale ledere og medarbejdere i dagtilbud

31. maj 29. maj

nyhed
Rådmandens dialogmøde med skolebestyrelserne 2017    
Dialogmøde for forældre, lokale ledere og medarbejdere i skoler

1. juni 29. maj

nyhed
Rådmandens dialogmøde med FU-bestyrelserne 2017  
Dialogmøde for forældre, lokale ledere og medarbejdere i FU

13. juni 9. juni

nyhed
Kursus i afsked for ledere i børn og Unge - Hold 13  
1-dags kursus for personaleledere i Børn og Unge

24. august 10. august

nyhed
Introduktionskursus i Ledelsesinformationssystemet (LIS) - Hold 15  
Obligatorisk kursus for nye ledere i Børn og Unge

29. august 15. august

Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal:  
http://Kursus.aarhuskommune.dk/MBU Kontakt: kursus@mbu.aarhus.dk
Se alle kurser på www.buakademi.dk – uden login

kurser & events

KURSER

Sara Nicoline Hedegaard Petersen er 
en ud af i alt ni pædagoger fra Tilst 
Dagtilbud, der har deltaget i forløbet. 
For hende har deltagelsen givet hende 
mange nye kompetencer, som hun 
sammen med sine kolleger nu skal im-
plementerer i dagtilbuddenes hverdag 
og pædagogiske praksis. 

”Forløbet har øget mit fokus på at 
aktivere børnenes bevægelsesglæde 
og gjort mig i stand til tidligere at 
spotte de børn, der har udfordringer 
med motorikken. Små aktiviteter 
og justeringer har en stor effekt på 
barnets udvikling, og derfor er det 
vigtigt, at bevægelse bliver en fast del 
af hverdagen,” fortæller Sara.    

Uddannelsen består af ti moduler 
af to dages varighed. Deltagerne er 
af sted to dage i en uge, hjemme 
i 2,5 uge og så afsted igen. Der er 
hjemmeopgaver mellem modulerne 
og gode muligheder for sparring 
mellem de deltagende. Blandt an-
det har de 26 nyuddannede krop- 
og bevægelsesvejledere oprettet 
en gruppe på Facebook, hvor de 
inspirerer og sparer med hinanden. 

Næste års hold til krop-og be-
vægelsesvejleder starter primo 
september 2017. Kontakt Katrine 
Lindgaard på kali@aarhus.dk for 
tilmelding og læs mere: aarhus.
dk/tidligeindsatser 

26 pædagoger kan nu kalde sig 
krop- og bevægelsesvejledere 
I efteråret begyndte et prøveforløb af uddannelsen til krop- og bevægelsesvejleder, hvor i alt 26 pædagoger deltog. 
D. 4. april dimitterede de nu færdiguddannede krop- og bevægelsesvejledere, der skal bidrage til at løfte den moto-
riske og sansemotoriske praksis i de aarhusianske dagtilbud.
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7 KORT nYT

Foto: Dennis Lehmann

kan kultur (og gelleraps)  
nedbryde fordomme?
 
I år vender UngiAarhus’ streetfestival, Gelleraps, tilbage 
til Globus1. Og i 2017 går Gelleraps internationalt med 
rap fra Sydkorea, Hamburg, Egypten og selvfølgelig 
Aarhus. 

Det hele sker lørdag 20. maj fra klokken 13.00 til 20.00, og 
det bliver også muligt at smage på Gellerups store folkekøk-
ken, når der diskes op med retter fra hele verden, mens der 
også er grafittivæg og streetaktiviteter på alle niveauer. 

Det er gratis for alle at deltage i Gelleraps, hvor meningen 
er at skabe forbindelse mellem alle unge, afmystificere den 
anden måde at leve på og mødes hen over hegnet til en snak, 
dans eller sang på gaden i gode omgivelser. Læs meget mere 
på facebook.com/gelleraps eller på gelleraps.dk

aarhus billed- og  
medieskole opgraderer 
kunstnerisk talentlinje 
 
Aarhus Billed- og Medieskole modtager midler til deres 
kunstneriske linje for unge talentspirer mellem 16 og 22 
år og kan nu fremover tilbyde et 3-årigt billedkunstnerisk 
grundkursus for byens kreative unge som led i Aarhus 
Kommunes kulturpolitik 2017-2020. Den nye linje er et 
fritidsforløb udviklet til at man som ung - med et kunstne-
risk gen - frem mod videregående uddannelser, kan udvik-
le sine evner og muligheder sideløbende med gymnasiet, 
HF og lignende. 18 unge går på den billedkunstneriske 
talentlinje og i juni er der optagelsespræsentation for alle 
interesserede unge med start efter sommerferien. 

invitation til  
teaterforestillingen  
ånden i skraldet
UngiAarhus og Aarhus Teater står bag en anderle-
des forestilling om bæredygtighed, og alle skoler 
og fritids- og ungdomsklubber er inviteret. Fore-
stillingen sætter bæredygtighed i det nære og på 
globalt plan på dagsorden for målgruppen, der er 
fra 4. klasse til og med 17 år. 

Forestillingen kan ses den 8. og 9. juni klokken 13.00 
for skoler og for klubber i UngiAarhus kan den ses den 
8. juni klokken 20.00. Forestillingen opføres på Aarhus 
Teaters Scala-scene. Det er gratis at se forestillingen, der 
varer cirka 45 minutter. Kontakt Jonas Steinmetz, Ung-
domsskolekoordinator UngiAarhus NORD, jons@aarhus.
dk, for at bestille billetter. Det foregår efter først-til-møl-
le-princippet, og husk at oplyse antallet af billetter, I har 
brug for. 

first lego league aarhus 
2017 melder udsolgt 
Til maj skal 1.000 børn fra hele verden i alderen 10 til 16 
år dyste mod hinanden med deres selvbyggede robotter 
til First Lego Leage Open European Championship Aarhus 
2017 eller FLLOEC2017. 

Arrangørerne har oplevet en overvældende respons allerede 
måneder før selve begivenheden og kan nu melde udsolgt. De 
unge, der kommer fra omkring 45 forskellige lande, har alle 
vundet nationale turneringer og repræsenterer deres lande i 
denne internationale robot-olympiade. 

mailto:jons@aarhus.dk
mailto:jons@aarhus.dk
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Lyden af computerklik var til tider ret 
intens, da UngiAarhus NORD afsluttede 
Midtjyllands eSport Liga-sæson med en 
velbesøgt dobbeltturnering i henholdsvis 
League of Legends og CounterStrike på 
Dokk1. 53 drenge og en enkelt pige dy-
stede på kryds og tværs – aarhusianere 
mod herningensere og ikastboere. 

”Computerspil forbindes ofte med 
stillesiddende aktivitet alene hjemme 
på værelserne, men sådan behøver det 
ikke at være. Der findes mange turne-
ringer som denne her, hvor deltagerne 
får mulighed for både at mødes med 
deres kammerater og hilse på deres 
modstandere i virkeligheden,” forklarede 
ungdomsskoleunderviser og den ene af 
to arrangører, Jens Jakob Kristensen. 

En god drøm at have
En af de aarhusianske deltagere var Gu-
stav på 15 år fra Risskov. Gustav vil ikke 
afsløre, hvor mange timer, han spiller om 

ugen, men han har ikke ambitioner om 
at blive professionel eSport-spiller: 

”Det er en god dagdrøm at have. Men 
skulle man op på det plan, de professio-
nelle er på, skal man flytte til andre dele 
af verden,” konstaterede Gustav. 

En seriøs ambition 
Et par borde længere nede ad Rampen 
på Dokk1 koncentrerede 18-årige Frede-
rik fra Ikast sig om CounterStrike. Han 
bruger 30-40 timer om ugen på at spille 
og vil i modsætning til modstanderen 
fra Risskov gerne være professionel 
eSport-udøver. Han ved, at vejen dertil 
ikke just er brolagt med chips og cola, 
som det stereotype billede af en compu-
terspillers liv let kan forveksles med.
 
”Det er vigtigt at spise nogenlunde sundt 
og ikke mindst sørge for at få søvn nok,” 
lød Frederiks rutinerede råd. Han er 
desuden glad for, at hans forældre støtter 

ham i hans ambitioner. Ud over de mange 
timer foran skærmen, er Frederik også i 
gang med uddannelsen til vvs’er. 

Et af formålene med eSport-turnerin-
gen var netop at gøre børn og unge 
opmærksomme på, at hoved og krop 
hænger sammen. 

”Man ikke kan blive god ved tasterne og 
i det virtuelle univers, hvis ikke man lever 
sundt og er fysisk aktiv. Det er noget, vi 
bruger meget tid på at tale med de unge 
om,” siger Jens Jakob Kristensen.
 
eSport har siden november 2016 været 
et ungdomsskolehold i UngiAarhus 
NORD, hvor Jens Jakob Kristensen og 
hans studiekammerat, Magnus Wad 
Larsen, søgte efter børn, der ville 
medvirke i en studieopgave. Samtidig er 
eSport-turneringen en del af empirien i 
de to studerendes speciale i it-didaktik 
ved Aarhus Universitet.

UngiAarhus nORD samlede børn og unge om fælles interesser på tværs af 
Midtjylland til eSport-turnering på Dokk1. 

computerspil handler 
også om fællesskab 

eSport hos UngiAarhus
UngiAarhus har fokus på eSport i alle områder og allerede 
nu er der flere steder i Ungdomsskolen og i fritids- og ung-
domsklubberne, hvor eSport allerede er en del af hverda-
gen. Efter sommerferien bliver eSport udbudt som valgfag 
og fritidsfag på flere skoler gennem Ungdomsskolen.  


