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E-sportslokalet blev  
støttet politisk
Politikerne i Gladsaxe Kommune godkendte  
projektets opsatte mål for opbygningen af 
E-sportslokalet på GXU.

Gladsaxe Kommune 
samarbejder om etablering 

af E-sportslokale
I Gladsaxe Kommune har man etableret et E-sportsslokale på GXU -  
Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole, så kommunens unge mennesker 
kan benytte E-sportslokalet, når de deltager i forskellige forløb på GXU.

Lokalet blev etableret og finansieres i et samarbejde mellem GXU,  
ungdomsklubberne UNiG - Ung i Gladsaxe og Gladsaxe Kommune. 

GPV - Gladsaxe Pædagogiske Videncenter stod for planlægning, indkøb 
og organisering af lokalet.

I dag er E-sportslokalet udstyret med 15 gamer PC’er, én undervisnings 
PC og 15 gamerstole.

Sådan anvedes E-sportslokalet
Gladsaxe skolerne og GXU har valghold i 
E-sportlokalet. Hvert valgfagshold får 2 x 5 
dage fra 8.00 - 15.00, hvor eleverne lærer,  
hvordan en computer er bygget op, og om 
hvilke uddannelser, man kan tage inden for 
E-sport. Undervisningen kommer også om-
kring spilletaktik, planlægning, evaluering og 
ikke mindst kommunikation spillerne imellem.

Foreningslivet, Sports College Gladsaxe - 
SCG bruger lokalet to aftener om ugen til at 

undervise en gruppe unge med særligt talent 
inden Counter Strike. 

GXUs ungomsskole underviser også deres 
elever i spillene, League of Legends og Counter 
Strike to gange om ugen. 

UNiG bruger E-sportslokalet til at spille  
forskellige computerspil, der optager de unge. 
UNiG vægter desuden opbygningen af sociale 
venskaber, der danner nære relationer de unge 
imellem, når de bruger lokalet. 

Udover undervisning i E-sport bliver lokalet 
også brugt af;

Kommunens specialklasser, fordi skolens 
lærere har erfaret, at det har en postiv effekt på 
fastholdelsen af eleverne, at de spiller computer 
som en fast del af deres daglige undervisning.

GXUs heltidsundervisning, fordi det giver 
eleverne en pause, så de kan vende tilbage med 
fornyet energi til den normale undervisning.

Samarbejdet

Gladsaxe 
Pædagogiske 
Videncenter

”Jeg har lært, hvad det vil sige at spille på hold. Jeg er både blevet bedre personligt,  
men har også lært, hvordan man spiller sammen, og hvordan et hold fungerer.  

Mit niveau er steget rigtig meget, og jeg er blevet mere moden og holdfokuseret af  
at spille på Sports College Gladsaxe - SCG.

I dag spiller jeg mod nogle af Danmarks dygtigste hold i Power Ligaen og  
mod professionelle internationale hold.”

 - Nicolas, tidligere elev på Sports College Gladsaxe


