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Game Design: Mathias Gudmann har en bachelor i læring og oplevelsesøkonomi. Han er Creative Technical Lead; Programmør og er ansvarlig for at  
opbygge og optimere platforme og designe front-end-systemer i firmaet: Artifact Game Solutions. Pressefoto  
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- Vi driver skolen efter Lov om frie fagskoler, og derfor er det også naturligt med et navneskifte, som passer bedre til det indhold, vi har på vores fire 
linjer, siger forstander Else Marie Markvorsen. 

- Det har taget tid at udvikle de fire linjer, men nu er konceptet helt på plads. Det har blandt andet betydet, at vi har fået nogle andre lærerprofiler, så 
man for eksempel bliver undervist af håndværkere med praktisk erfaring fra erhvervslivet, hvis man går på håndværkslinjen, og af professionelle 
spildesignere, hvis man går på Game Design-linjen, siger hun. 

Else Marie Markvorsen understreger, at skolen har det samme store fokus på fællesskab, som den altid har haft. 

- Vores slogan er faglighed, fællesskab og fremtid. Vi er en lille skole med et måltal på 30 elever. Det gør også, at de elever, som ikke trives på en stor 
efterskole eller højskole, har det som fisk i vandet hos os, siger hun. 

Navneændringen offentliggøres umiddelbart før det store åbent hus-arrangement på skolen søndag den 24. september, hvor elever og forældre har 
mulighed for at besøge skolen og høre mere om de forskellige linjer og opholdet på skolen i det hele taget. 

- Vi holder åbent hus for at udbrede kendskabet til de De Frie Fagskoler. Det, vi er rigtig gode til, er at gøre de unge klar til en erhvervsuddannelse. Vi 
er et vigtigt supplement til de uddannelser, der findes andre steder. Hos os kan man eksperimentere og prøve tingene af, inden man beslutter sig for, 
om man vil ind på den ene eller den anden erhvervsuddannelse, siger Else Marie Markvorsen. 

- Vi har et tæt samarbejde med erhvervsskolerne, blandt andet Social- og Sundhedsskolen i Herning, hvor man på vores Care-linje har mulighed for at 
komme i brobygning, ligesom vi samarbejder med en lang række virksomheder om muligheden for, at de unge kan komme i praktik, siger hun. 

 


