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Baggrund 
Gennem et samarbejde mellem Svendborg Kommune og Thurø eSport er ønsket at se på mulighederne for at 
få flere borgere med en funktionsnedsættelse til at blive en del af foreningslivet og dets fællesskaber. 

Samarbejdet tager afsæt i Svendborg Kommune og DGI/DIF’s visionsaftale “BEVÆG DIG FOR LIVET” og om at 
udvikle foreningslivet ved at øge antallet af foreningsaktive og herunder målgruppen borgere med psykisk 
funktionsnedsættelse. 
”Fællesskaber er en vigtig hjørnesten i livet for de fleste. Uden relationer til andre mennesker bliver man 
ensom, og længerevarende ensomhed kan føre til både fysisk og mental sygdom.” Politik for socialt udsatte 
borgere i Svendborg Kommune. 

eSport er i dansk regi, såvel som på verdensplan, inde i en eksplosiv udvikling. Den store udbredelse af 
computerspil og eSport ses ligeledes blandt borgerne i Socialafdelingen i Svendborg Kommune.  

Det er således Thurø eSport og Socialafdelingen i Svendborg Kommune’s overbevisning at eSportens digitale 
platform til læring og udvikling med fordel også kan benyttes ift. målgruppen borgere med nedsat psykisk
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funktionsevne og ønsker derfor at søge Folkeoplysningsudvalget om midler til et åbent eSport-forløb for 
borgere med nedsat psykisk funktionsevne.  

Formålet er at afprøve eSport som ramme for at støtte borgere med nedsat psykisk funktionsevne til at deltage 
i fritidsaktiviteter og indgå i gruppesammenhænge. Forløbet skal være en trædesten ind i foreningslivet hos 
Thurø eSport eller deltagelse i anden form for eSport og/eller foreningsliv.  

Målet er inklusion af borgerne i sociale fællesskaber, herunder interaktion deltagerne imellem – udover den 
skærmbårne interaktion. Endvidere er målet at bygge bro mellem en forholdsvis stillesiddende sport og et 
aktivt idrætsliv. Se bilag “Model: Fra virtuelt til fysisk fællesskab”. 

Da forløbet henvender sig til en udsat målgruppe, er ønsket, at det skal have den bedst mulige start. Det 
indbefatter bl.a. at Socialafdelingen i Svendborg Kommune ønsker at deltage med pædagogisk støtte i 
forbindelse med forløbet.  
Derudover er der budgetteret med, at der i afprøvningsfasen er en symbolsk egenbetaling for deltagerne. 
Dette skyldes at målgruppen for forløbet generelt har et lavt forsørgelsesgrundlag. Indledningsvist er det
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derfor nødvendigt at skabe en interesse for og lyst til at være en del af foreningslivet, for at målgruppen 
fremadrettet ønsker at fortsætte og prioritere deltagelse mod egenbetaling på lige fod med andre målgrupper.  

I forhold til målgruppen er det ikke afgørende, hvilken form for funktionsnedsættelse borgeren har.  
Borgeren skal dog; 
• have interesse for eSport og dermed en motivation for at spille computerspil, 
• kunne spille computerspil på egen hånd,   
• have en adfærd som kan rummes ind i eSport-konteksten og af andre deltagere. 

Forløbet ønskes afprøvet med 12 deltagere og afvikles i Thurø eSport midt på Svendborg Erhvervsskole og 
Gymnasier, Skovsbovej 43. 
Der ansøges om støtte på kr. 16.136 (52,25%) til afprøvningsforløbet “Fra virtuelt til fysisk fællesskab” jf. bilag 
“Budget”. 

Forløb 
“Fra virtuelt til fysisk fællesskab” er et inklusions- og udviklingsforløb målrettet borgere med psykisk nedsat 
funktionsevne og tager afsæt i talentudviklingsprogrammet “Thurø eTalent”, der bygger på mindset-baseret
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undervisning på 3 niveauer (Bredde, Talent og Elite) koblet med “Thurø eFitness”, som er 
præstationsfremmende hjernetræning målrettet eSport-udøvere til udvikling af synapser i hjernen, øget 
muskulær fleksibilitet omkring øjne, fingre, hænder, arme, skuldre, nakke og ryg samt forebyggelse af skader 
og læring om det sunde liv med fokus på motion-, søvn og kostvejledning. Thurø eTalent og Thurø eFitness er 
udviklet i samarbejde med eSport-undervisningsekspert Jacob Sommer, TrainE og bevægelseskonsulent Martin 
Gertz, Movedby Gertz.  

Inklusions- og udviklingsforløbet løber over 12 uger hvor op til 12 deltagere i de første 4 uger undervises i 
eSport imens de langsomt vænnes til at være fysisk tilstede med deres medspillere. Fra uge 5 suppleres 
undervisningen gradvist med præstationsfremmende hjernetræning startende med flest individuelle øvelser 
arbejdende hen imod flere og flere øvelser hvor der samarbejdes med 1 eller flere medspillere. Se bilag 
“Model: Fra virtuelt til fysisk fællesskab”. 

Opgavefordeling 
På tværs af faggrænser og kompetencer forudsætter afprøvningsforløbet et tæt samarbejde mellem 
fagpersonale fra Socialafdelingen i Svendborg Kommune og instruktør m.f. fra Thurø eSport for at muliggøre 
en fleksibel og situationsbestemt undervisningsform.
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Model: Fra virtuelt til fysisk fællesskab
Inklusions- og udviklingsforløb for borgere med nedsat psykisk funksionsevne 
- med eSport og præstationsfremmende hjernetræning som aktivitet og udviklingsplatform

Fase 0 

I dag 
- alene 
- ensom 
- privat / institution 
- trygge rammer 
- inaktiv (stillesiddende) 
- uden støtte fra fagpersonale

Fase I 

Afprøvning 
- overvejende virtuelt fælleskab (fysisk 
tilstede) 

- sammen med andre 
- institution / forening 
- fra utrygge til mindre trygge rammer 
- aktiv (præstationsfremmende 
hjernetræning)  

- med støtte fra fagpersonale og instruktør

Fase II 

Fremadrettet 
- virtuelt og fysisk fællesskab (sammen 
med andre) 

- social med andre 
- forening 
- fra mindre trygge til trygge rammer 
- aktiv (præstationsfremmende 
hjernetræning)  

- med eller uden støtte fra fagpersonale 
og instruktør?
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Bredde

Talent

Elite
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– og præstations-
fremmende 
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EliteBudget

Afprøvning af inklusionsforløb for borgere med psykisk funktionsnedsættelse Antal: 12 (maksimum)
Timer Uger Pris Total

Husleje
1 - Leje af lokale 3 12 50,00 1.800,00

Instruktørhonorar (inkl. 12,5% feriepenge)
1 - Forberedelse 1 12 207,00 2.484,00
1 - Thurø eTalent (mindset-baseret eSport) 2 12 207,00 4.968,00
1 - Thurø eFitness (præstationsfremmende hjernetræning) 1 8 207,00 1.656,00

Øvrige omkostninger
Udstyr, server, software, licenser, undervisningsmaterialer, uddannelse, rettigheder, afskrivninger, vedligehold m.m.:

1 - eSport 2 12 237,50 5.700,00
1 - Præstationsfremmende hjernetræning 1 8 91,00 728,00

Andet
2 - Pædagogisk støtte v/fagpersonale fra Socialafdelingen i Svendborg Kommune (nettotimepris) 3 12 220,00 15.840,00

Samlet udgift 33.176,00
Egenbetaling 100,00 1.200,00
Medfinansiering (47,75%) 15.840,00
Difference, ialt 16.136,00
Pr. borger 1.344,67

9. marts 2020/kbu
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EliteThurø eSport midt
Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier 

Skovsbovej 43 
5700 Svendborg



Et samarbejde mellem Thurø eSport og Svendborg  
Kommune. 

Har du psykiske udfordringer eller et handicap, og 
har lyst til at dyrke din passion i en forening sammen 
med andre, så er Thurino Allstar, vol. 1 helt sikkert 
noget for dig!  

•Instruktør: 
•Pris: 
•Tilmelding: 
•Tidspunkt: 
•Sted: 
•NB!

Thurino Allstar, vol. 1

Rud 
Gratis (støttet af Svendborg Kommune) 
40266074 eller eTeam@thuroesport.dk 
Fredag, kl 12.00-14.00, uge 14-26 
Thurø eSport midt, Skovsbovej 43 
Skal kunne spille computerspil på egen hånd
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Thurø eSport 
Bergmannsvej 70 
5700 Svendborg

mailto:eTeam@thuroesport.dk


EliteBaggrundsmateriale
Uddrag: 
• Antallet af voksne (18+ år) borgere med psykiatrisk diagnose udgjorde i 2018 mere end 5% på landsplan. 
• I Svendborg Kommune steg andelen af voksne (18+ år) borgere med psykiatrisk diagnose fra 4,8% i 2013 til 6,2% i 2018.

Kilder: 
• KL, Analysenotat “Borgere med 

psykiatriske (hospitals)diagnoser 
(2013-2018)”, januar 2019. 
https://www.kl.dk/media/17063/
kl01s109-priv-ragj-dokumenter-
momentum-2019-nr-1-diagnoser-
data-borgere-med-psykiatriske-
hospitals-diagnoser-2013-
og-2018.pdf 

• Svendborg Kommune, 
“Befolkningsprognose 2017 - 2030, 
april 2017”. 
https://www.svendborg.dk/sites/
default/files/PDF/
befolkningsprognose_2017_-
_notat_1.pdf
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