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Struer Fri Fagskole afholder i denne uge Game Camp for unge fra hele landet. Foto: Morten Stricker  

 

16-årige Oskar Thorskov er kommet hele vejen fra Jyderup på Sjælland til Struer for at lære lidt mere om og prøve at lave computerspil. 

Han deltager sammen med otte andre unge i Game Camp på Struer Fri Fagskole, hvor de i et lidt dunkelt og tæt lokale sidder ved to borde med skærme 
ud over det hele. 

To undervisere fra Game College i Grenå fortæller, guider og viser deltagerne, hvordan elementerne i et computerspil kommer til verden på skærmen, 
og det er noget, der i den grad fanger interessen. 

- Det er rigtig fedt at lære noget, man ikke ved så meget om, og at være sammen med de andre, siger Oskar Thorskov, og Jeppe Hove Nyborg, der også 
er 16 år og fra Asp, kunne ikke være mere enig. 

- Det er mega spændende at arbejde med det her, og det gør mig også lidt klogere på, hvordan sådan noget her fungerer, fortæller Jeppe Hove Nyborg, 
som drømmer om at blive programmør. 

Der er langt flere, som kan leve af at lave spil end at spille, og de ting, man lærer ved at lave spil, kan også bruges til andre ting.  
Rasmus Clausen, underviser fra Game College.  

Fuldt motiverede 

Den unge mand fra Asp overvejer en datamatikeruddannelse, og så gør det jo ikke noget at få lidt mere viden om, hvad det egentlig vil sige. 
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- Jeg har altid gået op i at arbejde med computere og programmer. Det interesserer mig bare rigtig meget, og det er også derfor, jeg er taget på Game 
Camp, siger Jeppe Hove Nyborg. 

Og så er det bare "fedt" at lære nogle andre at kende, der har samme interesser som en selv, lyder det fra den unge computerentusiast, der ud over at 
udvikle spil da også godt kan finde på at spille "lidt" selv, men det ville vel også være underligt andet. 

På campen, der begyndte i søndags og slutter onsdag, er fokus dog rettet mod det første, og motivationen hos de unge ser ud til at komme helt af sig 
selv. 

- Det her er ikke eSport. Det er dem, der godt kan lide at spille rigtig meget og blive rigtig gode til det. Vi kan også godt lide at spille, men vil også gerne 
lave spil og blive gode til det, forklarer Rasmus Clausen, der sammen med Andreas Langkilde underviser de ni unge i Struer. 

Fra interesse til job 

Rasmus Clausen er selv netop færdig med sin HTX-uddannelse i Grenå, hvor han valgte en linje, der er fokuseret på spiludvikling - Game College. 

- Der er langt flere, som kan leve af at lave spil end at spille, og de ting, man lærer ved at lave spil, kan også bruges til andre ting, siger han. 

Hos forstander for Struer Fri Fagskole, Else Marie Schultz Markvorsen, ses Game Camp'en som en appetitvækker for unge, der har spil og spildesign 
som interesseområder. 

- Og så er det en god måde at få sommerferien til at gå med at blive endnu dygtigere til det, der er ens interesse og få noget viden om, hvordan den kan 
omsættes til en uddannelsesvej og senere beskæftigelse, siger hun. 

Struer Fri Fagskole har selv - som en af skolens fire erhvervslinjer - Game Design, som for første gang blev tilbudt i 2017. 

- Det er et undervisningsforløb, som frie fagskoler i hele landet kører i samarbejde med Viden Djurs, der er en sammenslutning af uddannelser, og et 
spilfirma i København, fortæller Else Marie Schultz Markvorsen. 
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