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sTRUeR: Unge, der elsker spil 
og overvejer en levevej som 
spiludvikler eller program-
mør, kan nu få muligheden 
for at prøve det af, når Struer 
Fri Fagskole den 1. til 4. juli 
afholder Game Camp. Del-
tagerne får samtidig mulig-
heden for at opleve livet og 
stemningen på en fri kost-
skole, da opholdet er med 
overnatning og forplejning.

Den danske spilprodukti-
onsbranche er i vækst, og 
det samme er behovet for 
arbejdskraft. Samtidig udvik-
ler stadig flere unge interesse 

for spil og IT, men alligevel er 
programmering og kodning 
et sjældent syn på de danske 
skoleskemaer.

Det ønsker Struer Fri Fag-
skole at lave om på:

- Vi ved, at det for man-
ge unge er et stort skridt at 
vælge ungdomsuddannelse. 
Derfor vil vi i frie fagskoler 
være med til at sikre, at ele-
verne får det bedst mulige 
afsæt. Og det starter med at 
prøve det af i praksis. Derfor 
har vi valgt til sommer at lave 
Game Camps til alle spilinte-
resserede, så de kan få lov at 
afprøve om spil og IT bran-
chen kunne være en mu-
lig karrierevej, fortæller Else 
Marie Markvorsen, forstan-
der på Struer Fri Fagskole.

Udviklingen af Game 
Camps på Struer Fri Fag-
skole sker i forlængelse af, at 
skolen sidste år søsatte lin-
jen Game Design i samar-
bejde med GameIT college 
og spiludviklingsvirksom-
heden Zaxis.

en ekstra mulighed  
for afklaring

Opholdet på en Game 
Camp på Struer Fri Fagskole 
inkluderer udover kost og lo-
gi undervisere fra spil-bran-
chen. Deltagerne får mu-
lighed for at lave deres eget 
computerspil og får i den 
sammenhæng indblik i både 
Unity 3D og programmering.

- Derudover er der og-
så masser af hygge og sjove 
konkurrencer og sociale ak-
tiviteter, tilføjer fortæller El-
se Marie.

- Camps skal ifølge skolen 
ses som en ekstra afklarings-
mulighed for alle de spilin-
teresserede unge i folkesko-
len, som stadig vakler i deres 
uddannelsesvalg. Men det 
er også for alle dem, der øn-
sker nogle sociale game-dage 
med andre unge mennesker, 
få nye venner og ikke mindst 
have det sjovt. 

- Vi tager de unges interes-
ser seriøst. Vi vil vise dem, 
at deres interesse for com-
puterspil ikke kun behøver 
være en hobby, men rent 
faktisk er en karrieremulig-
hed, hvis man betragter fa-
get som et håndværk med 
et job i enden for branchen 
som en fremtidsmulighed. 
Og det gør vi, fortæller Car-
sten Stokbæk, lærer på Struer 
Fri Fagskole.

Han peger samtidig på, 

at spildesign er en klar mu-
lighed for at motivere flere 
drenge til at få interesse for 
de boglige fag i skolen:

- Game Design er en unik 
mulighed for at få flere unge 
med på vognen i de boglige 
fag – også de unge, som ger-
ne vil have en pause fra den 
traditionelle skolegang. Den 
virkelighedsnære undervis-
ning er fantastisk motiveren-
de – f.eks. når vi bruger mate-
matik og engelsk i program-

mering, og når vi trækker på 
litteraturundervisningen, 
når vi skriver et storyboard 
til et spil.

Game Design udbydes af 
8 frie fagskoler: Sorø Fri Fag-
skole, Vordingborgskolen, 
Struer Fri Fagskole, Odense 
Designakademi, Sydfyns Fri 
Fagskole, Halvor Fri Fagskole, 
Tronsø Fri Fagskole og Had-
sten Fri Fagskole.

Prøv livet som spiludvikler
det er muligheden, når struer Fri Fagskole holder game Camp fra den 1. til den 4. juli.

Der er mulighed for at blive spiludvikler på Struer Fri Fagskole. Pressefoto

Game Camp finder sted på Struer Fri Fagskole fra den 1. til den 4. juli.

I STRUER KOMMUNE
byder velkommen til morgenmøde

TIRSDAG 1. MAJ KL. 7.00
i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5A

ÅRETS HOVEDTALER:

Borgmester Niels Viggo Lynghøj

ØVRIGE TALERE:
DSU-formand Nanna Silke Ploug

By- og regionsrådsmedlem Lars Møller Pedersen
Folketingskandidat Palle Lykke Ravn

DUI-orkestret spiler op fra morgenstunden.
Partiforeningen er vært ved kaffe og rundstykker og

én af de små klare.
Øl og vand kan købes.

1. MAJ - ARBEJDERNES INTERNATIONALE KAMPDAG
SOCIALDEMOKRATIET – FOR ALLE,

DER KAN TÆNKE PÅ ANDRE END SIG SELV

Enhver er velkommen! Vel mødt!

new nordic
vielsesringe

BØG
Pris fra (pr. par.)
Guld 9.900,-
Sølv 2.795,-

TEST

Stadepladsbestilling
v/ Ole S. Rask, Rask Event ®
på tlf. 2834 4878
bagagerumsmarkeder.dk

Bagagerums
marked
+ bynavn

#bmraskBestil
stadeplads på
2834 4878

MANDAGE: 15-20
TIRSDAGE: 15-16
ONSDAGE: 18-19
TORSDAGE: 17-20

Klip ud og gem

SIDSTE SØNDAG
I MÅNEDEN
Enghavens parkerings-
plads Enghaven 33,
7500 Holstebro

(10-15)

29/4, 27/5, 24/6,
29/7, 26/8, 30/9

SØNDERVIG
TIRSDAGE
Ved Beach Bowl,
Lodbergsvej 36, Søndervig
6950 Ringkøbing
27/3 (10-15)
Påskeugen
26/6, 3/7, 10/7,
17/7, 24/7, 31/7,
7/8, 14/8, 21/8
(12-17)
Efterårsferien
16/10 (10-15)

HERNING
SØNDAGE
P-Vest (Indendørs)
Herningcentret
Merkurvej 1
7400 Herning

(11-15.30)

15/4
16/9
28/10
11/11

AARHUS
LØRDAGE
Bispetorvet og Store Torv
Teatergaden 1,
8000 Aarhus C
14/4, 5/5, 16/6, 7/7,
18/8, 6/10 (10-15.30)

GODSBANEN
Den Rå Hal, (indendørs)
Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C

(10.30-15)
2/6, 15/9, 10/11, 1/12

2018HOLSTEBRO

ESBJERG
1. SØNDAG I MD.
Veldtofte Idrætspark,

Sportsvej 15, 6705 Esbjerg Ø

6/5, 3/6, 1/7,
5/8, 2/9, 7/10 (10-15)

...alt dét
du lige står
og mangler!

Åbningstider: Man-fre 9-17Fælledvej 4 • 7600 Struer • Tel. 96840611•
SE DET STORE UDVALG I BUTIKKEN!

Kæmpeudvalg af
ladere og netadaptere

til lavpris

Netadaptere
Mange modeller til
ethvert formål - fra

3-24 Volt.
...fra kr.99,-

Laptop adapter
15-24 V, universel med 8 stik

+ USB kun kr. 259.-


