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Vores digitalt indfødte gamer-børn  

 

Furesø eSport har skabt et gratis tilbud målrettet forældre til 95% til alle 

drenge og 77% af alle piger - så mange danske børn gamer nemlig jævnligt. 

Fællesskabet eP@rents er for ”os digitale indvandre-forældre, hvor vi kan mødes 

og støtte vores børn, de digitalt indfødte, med at udvikle LifeSkills – når vi har tid”. 

 

1. Gratis for forældre: eP@rents 

2. Gratis for gamere: Camps i efterårsferien 

3. Gratis for teenagere: Ny lederuddannelse 

 

1. eP@rents er for forældre der, sammen med deres digitalt indfødte børn, øn-

sker at følge ekstra godt med i den digitale udvikling, særligt indenfor digital dan-

nelse, personlig udvikling, uddannelse og gaming. 
  

Èn gang om måneden mødes holdets familier til aktiviteter omkring et 

særligt tema, f.eks. ”ensomhed” eller ”hvordan kan gaming give job-

sikkerhed, når robotterne overtager?”. Forældre-gruppen mødes desu-

den til debat og foredrag, næste gang 25. august til ”TeenageLiv”, hvor 

Anna Bjerre fra GirlTalk har ordet – TILMELD 25.8 / ANNA BJERRE. 

  

 

 

2. Esport camps i efterårsferien med fokus på LifeSkills og fysiske aktiviteter: Vi 

vil lære vores camp-deltagere nogle af de sociale kompetencer, der er brug for, når 

jobbet og livs-partneren skal scores en gang i fremtiden. Besøg af idrætsforeninger 

og dronepilot. Vores camps er for gamere på alle niveauer, og mindst ti fri-pladser 

uddeles på baggrund af motiverede ansøgninger - ANSØG HER. 
  

Falcon Chicks er ”Girls ONLY!” - Med støtte fra DGI 

Esport eksperimenterede Furesø esport i foråret med et frirum 

kun for pigerne, og nu er foreningen klar med et sæsonhold, 

som i starten er gratis – mens konceptet finpudses sammen 

med innovative gamer-piger fra Furesø. LÆS MERE. 

Hele familien kan kigge forbi til hygge-gaming og -turneringer gratis d. 1. lørdag i 

hver måned - LÆS MERE. 

  

 

 

3. Ligger dit første lederjob og venter hos os? Et instruktørjob 

i en forening som Furesø eSport kan være første skridt mod en 

lederstilling i erhvervslivet! Du får vores nye lederuddannelse. 

Vi har allerede hjulpet flere unge med at finde deres egen vej via 

vores mentor-program - LÆS MERE. 
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