Invitation til dig, som arbejder med unge i esport
Når du arbejder med unge og esport, så ved du også, at gode rammer er vigtige. Men hvad er gode rammer – og hvordan sikrer du dem?
Det sætter vi fokus på med en digital workshop, og vi har brug for dit input!
Søvn, kost, bevægelse, snyd, gambling, skins, energidrikke, alkohol, fællesskab – er nogle af de emner, som er vigtige at forholde sig til,
når man har med esportdyrkende unge at gøre. Du er helt sikkert stødt på et eller flere af emnerne i din hverdag, og måske har I i dit
lokalmiljø endda lavet retningslinjer for, hvordan visse af emnerne håndteres i praksis. Men hvis du stadig ikke er helt afklaret omkring
alle etiske spørgsmål – så er du ikke den eneste, og så vil vi gerne invitere dig med.
Workshoppen lægger op til dialog, hvor vi sammen med andre fagpersoner på området skal gøre hinanden klogere på, hvordan vi sikrer
gode etiske rammer i esportsmiljøerne. Vi vil rigtig gerne høre om udfordringer, spørgsmål og behov, som du har. Vi vil bruge dine input
til at lave netop de hjælpemidler, der skal til for at sikre og bevare gode, trygge rammer for de unge gamere.
Så hvis du har noget på hjerte omkring esport og etik, så meld dig endelig til og lad os sammen blive klogere!

Workshoppen er digital og foregår onsdag den 3. juni fra kl. 13-14.
Tilmeld dig ved at besvare denne mail med navn, jobfunktion og organisation.
Når din tilmelding er registreret, får du tilsendt bekræftelse. Link til mødet fremsendes på dagen.
Tilmeldingen lukkes, når der er fuldt booket, og pladserne fordeles via først til mølle.

Bliv klogere på esport
og etik allerede nu:
Etisk kodeks
Uddybelse af etisk kodeks
Kort video om gaming &
gambling
Gamingnotgambling.dk

Workshoppen er en del af et samarbejde mellem Ungdomsskoleforeningen, Ungdomsringen og Center for Ludomani, der sætter fokus på
etiske spørgsmål og dilemmaer i arbejdet med unge og esport. Har du spørgsmål e.l., er du velkommen til at skrive til st@ludomani.dk

