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I forhold til folkeskolereformen, understøtter E-sport, det tredje nye indsatsområde: Mere it-læring
Paladins https://esports.paladins.com/ er det første spil, børnene bliver præsenteret for. Spillet er fra 12
år, - derfor forældretilladelse. Det handler i høj grad om samarbejde, som foregår i en fantasiverden.
Når børnene får tilladelse til at deltage i E-sport, så gives der hermed også tilladelse til, at de må
være i rummet og iagttage andre spille.
Per Schultz Jørgensen beskriver i sin bog: ”Styrk dit barns karakter”, hvor vigtigt det er for børns
udvikling, at vi møder dem på deres hjemmebane, og anerkender det de gør. Hans anerkendende
tilgang, kalder han også ”at gå over broen”. Det kan tolkes, som vi bygger bro mellem hinanden og
sætter sig i deres sted.
I SFO2 og E-sport rummet giver vi rammer, hvor vi støtter børnene i, at være i et fællesskab og agere
via de sociale spilleregler. Det er de voksne, der sætter holdet, som består af to hold.

I SFO2 begynder vi altid med en snack, for at børnene lige kan lande efter skolen og få lidt mad i
maven. Efter snack er der bevægelse i 15 minutter, som er et krav for at kunne spille. Ofte er det
fysiske træning, som arbejdes videre med i E-sports rummet. Er der f.eks. spillet en fodboldkamp,
kan der drages paralleller til taktik og samspil i E-sportsrummet.
Efter bevægelse mødes alle på gulvet i E-sportsrummet foran tavlen og holder teammøde inden
spilstart. Her sættes fokus på målsætning og regler for E- sport-rummet. Til slut åbnes spillet, og den
kognitive og sociale træning begynder.

Når børnene møder i sfo2 begynder vi med følgende:
 Snack
 Bevægelse 15 minutter
 E-sport 30- 45 minutter
Esport på følgende dage:
Mandag
 Snack 14.45- 15.00
 Bevægelse 15.00-15.15
 E-sport: 15.15-16
Tirsdag og fredag:
 Snack: 14.00 - 14.15
 Bevægelse: 14.15-14.30
 E-sport: 14.45-15.30
 Nyt hold eller
 Time out – bevægelse/drikke: 15.30-15.45
 E-sport: 15.45-16.30
 Afslutning/evaluering af dagen
Onsdag skriver børnene sig på til den kommende uge, og tilmeldingen er bindende. Børnene skal
have forældretilladelse for at deltage.
Bevægelse kan være: Løbetur, fodbold, stikbold, samarbejdsøvelser, fodboldkamp, Cirkeltræning,
små stationer hvor bevægelse og samspil er i fokus
Børnene har selv været med til at lave regler for, hvordan man opfører sig i rummet.

Kan børnene ikke overholde reglerne, kan de ikke være med til E-sport. Efter de nuværende
erfaringer er børnene helt afstemt med dette, og vi har ikke oplevet konflikter i E-sportsrummet.
 Ingen mad og drikke i rummet
 Man skal behandle udstyret med respekt
 Påfører man selv overlagt skade på udstyret, hæfter man selv for regningen
 Grimt sprog/ dårlig kommunikation hører ikke hjemme i E-sport
 Altid kontakt en voksen hvis der sker noget med computerne, eller der brug for en genstart
 Er man tilstede som tilskuer forholder man sig i ro
 Man deltager i de aktiviteter, der sættes i gang
 Man skal bevæge sig i minimum 15 minutter, inden man kan spille

 Ikke smadrer noget
 Ikke vilde lege
 Forholder sig i ro
 Inde stemmer
 Ingen opråb
 Taler pænt
 Ikke være grådig

