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lav jeres egne spilleregler
I skal lave et sæt regler, der handler om, hvordan I vil
håndtere spil og pengespil i jeres klasse og på skolen.

Forebyggelse

Nedenfor kan I lae se nogle gode rad til,
hvad jeres regler om pengespil kan
indeholde

•

•

•

•
•

Holdninger og forbud (Det er ok/det må man
ikke).
Forebyggelse (Hvad kan vi gøre for at overholde
spillereglerne?).
Handlingsanvisninger (Hvad gør vi, hvis en af os
overtræder spillereglerne?).

I vælger selv, hvordan I vil kombinere holdninger,
forbud, forebyggelse og handlingsanvisninger i
jeres spilleregler. I skal skrive jeres spilleregler ned og
vælge en repræsentant i jeres gruppe, der
skal præsentere jeres spilleregler for resten af klassen.

I
Her er nogle sporgsmal
til at hjaelpe
jer i gang
Holdninger og forbud:
• Tidsforbrug og pengeforbrug er de store udfordringer ved gambling, som også kaldes pengespil.
• Hvad er udfordrende ved gaming?
• Skal der være forskel på regler for gaming og
gambling? Hvis ja, hvorfor?
• Hvad tænker I om pengespil på skolen – er det
ok?
• Er det ok at spille pengespil på nettet i timerne
og/eller i frikvarteret?
• Skal man kunne gå på sider med pengespil på
skolens computere, tablets mv.?
• Er det i orden at reklamere for pengespil på
skolen?
• Er et skrabelod pengespil?

•

Hvad kan klassen/skolen gøre for at forebygge, at
nogen får problemer med spil?
Hvordan kan I være med til, at skolen får en
fælles skolepolitik? Hvem skal I bringe jeres
forslag videre til? Hvem er det, der endeligt kan
bestemme det?
Hvad vil du/klassen/skolen gøre for at overholde
spillepolitikken?

Handlingsanvisninger
•
•
•

Hvis I har aftalt, at man ikke må spille om penge
på skolen, og dine kammerater alligevel gør det,
hvad vil du så gøre?
Hvem kan hjælpe jer, hvis der er en elev, der har
problemer med pengespil?
Hvordan kan skolen tilbyde at hjælpe?

Nar I er faerdige med jeres spilleregler
•
•
•

I skal gruppevis aflevere jeres bud på et sæt
spilleregler til jeres lærer.
Der laves en opsamling i klassen, hvor jeres bud
bliver drøftet.
I fællesskab med resten af klassen udarbejdes
der et sæt fælles spilleregler, som jeres lærer
indsender til konkurrencen.

Alle indsendte materialer bliver som udgangspunkt
vist på Ludomanikonferencen 2018. Hvis I ikke ønsker
materialet vist, skal I huske at skrive det til os. Vær
også opmærksom på, at materialer, der ikke opfylder
de opstillede kriterier ikke kan vises
God arbejdslyst!

