
Ansøgning 
 
Coding Pirates ansøger hermed Tuborgfondet om i alt 3.970.000 kr. fordelt 
over 3 år til nedenstående projekter. 
 
Projektnavn 
Coding Pirates for alle! 
 
Baggrund for projektet 
Baggrunden for denne ansøgning er at Coding Pirates i en dansk kontekst 
har udfyldt et stort tomrum for børn og unge, der gerne vil arbejde med 
digital produktion og  IT-kreativitet. Coding Pirates er siden starten af 2014 
vokset eksplosivt i Danmark, og har nu 40 afdelinger  i Danmark, 1 afdeling 
i Sofia og flere på vej i Litauen, England og USA. 
Det er grundlæggende for Coding Pirates at arbejde med frivillige som 
undervisere og mentorer for børnene og de unge, og det er ikke muligt at 
organisere offentlig støttet  undervisning med 1 underviser til 5-6 børn og 
unge, som er standarden i Coding Pirates. Landsdækkende består Coding 
Pirates af flere tusinde mennesker og ambitionen er en tilvækst på 50 %. 
Koordinering af det store antal frivillige, børn og unge fordelt over hele 
landet er samtidig også en stor udfordring, der ikke alene kan løses af 
frivillige. For at sikre fremtiden for Coding Pirates er der behov for et 
sekretariat samt et rejsehold, der kan løfte opgaver af koordinerende, 
etablerende og organiserende art, således at man bevarer og faciliterer 
græsrodsarbejdet og samtidig udvikler konceptet. For at inkludere børn og 
unge på de lange ventelister har vi i Coding Pirates en ambition om at 



udvikle en virtuel afdeling, der kan sikre at børn og unge kan komme i gang 
med at udforske, undersøge og kollaborere virtuelt med pirater fra de 
mange afdelinger i Coding Pirates. 
Der er stærk efterspørgsel  efter piger med IT-kompetencer i erhvervslivet, 
og der er pt. flere drenge end piger i Coding Pirates. Vi har derfor en 
ambition om at udvikle aktiviteter og arrangementer, der tiltrækker og 
fastholder flere piger i Coding Pirates. Disse initiativer er ikke realiserbare 
alene ved brug af frivillige. 
 
Fællesskabet i Coding Pirates 
Grundpillen i foreningen er de frivillige. Derfor er vi glade for at have et 
evigt aktivt chatforum, hvori vi har mere end 500 brugere (både frivillige i 
Coding Pirates og lærere som gerne vil bruge Coding Pirates i 
undervisningen). Her vidensdeles, netværkes og socialiseres. Helt konkret 
kan vi se hvordan frivillige i nyopstartede klubber efterspørger 
undervisningsmaterialer, fremgangsmåder, mm. og promte får svar. 
Ligeledes er det også her potentielle jobs slås op og fester og sociale 
arrangementer ser også først dagens lys efter at en gruppe frivillige har 
snakket sammen om det her. 
 
Et andet arrangement som bliver organiseret via denne kanal er vores 
tilbagevendende Coding Pirates Game Jam (mere om dette event senere i 
ansøgningen). Chatten har gjort det muligt for os at holde eventet simultant 
i København, Aarhus og nu også Aalborg. 
Vi holder løbende frivilligdage hvor bestemte teknologier tages under lup. 
Det er de frivillige selv som står for indholdet og det er en af vores mest 
effektive metoder til at sprede kompetencer. 
 



En ting som har gjort at sammenholdet i foreningen er stærkt er vores 
afdelingslederdag. Denne holdes i Odense hen over en weekend og en 
afdelingsleder, samt evt. en viceleder, fra hver klub deltager. Dette møde er 
unikt og det er her relationer skabes på tværs af byer, institutioner, 
virksomheder og bare frivillige. 
 
Vi har nu afholdt generalforsamlingen tre år på en måde hvor man fysisk 
kan møde op, men også virtuelt deltage på lige fod med de fysisk 
tilstedeværende. Dette har vi fået rigtig god feedback på fra dem som er 
med på distancen og vi ser det som vores fordel at vi fra start har været  en 
virtuelt forankret forening og derved aldrig har stået i problematikker som 
f.eks. i hvilken by et bestemt møde skulle holdes eller hvor en given 
medarbejder skulle have kontor. 
 
 
Formål 
Formålet med projektet er at sikre kvaliteten for alle i Coding Pirates, at 
minimere ventelisterne, at arbejde målrettet med kønsfordelingen og sikre 
en stabil videre udvikling af Coding Pirates til glæde for mange børn og 
unge. 
 
Målgruppe 
Projektets målgruppe er de aktive børn af begge køn i Coding Pirates, de 
frivillige og børnene på ventelisten. 
 
Projektperiode – og aktiviteter 
Projektet vil løbe over 3 år, hvorefter at det forventes at tiltagene er effektivt 
implementeret. 



fase 1.  etablering af sekretariat og rejsehold, flere afdelinger i de områder, 
hvor vi pt. ikke er repræsenteret og virtuel Coding Pirates afdeling. Der 
udvikles formater, der understøtter pigernes deltagelse i Coding Pirates 
fase 2.  der planlægges og afvikles en sæson på landsplan med aktiviteter 
og arrangementer, der sikrer pigernes engagement og tilgang til Coding 
Pirates. Der arbejdes videre med etablering af flere afdelinger 
fase 3.  projekterne forankres i hele Coding Pirates 
 
Projektets organisering 
Projektet gennemføres af hovedbestyrelsen i Coding Pirates med 
inddragelse af frivillige voksne, børn og unge. Derudover ansætter der en 
sekretariatskoordinator samt et rejsehold til at etablere afdelinger, udvikle 
og implementere projekterne i hele Coding Pirates. 
 
Impact 
Projektets impact vil vise sig ved at flere piger bliver pirater, fordelingen af 
arrangementer og afdelinger bliver mere jævnt fordelt over hele landet, og 
ventelisterne bliver væsentligt kortere. 
 
Vi ser med projektet frem til at kunne fortælle flere historier om børn og 
unge, der har overskredet egne grænser for, hvad der er muligt. Flere børn, 
der har udgivet spil i App-store, flere børn der har opfundet nye 
funktionaliteter som de har implementeret i egne spil og digitale 
produktioner. Flere børn, der har været keynote speakers på Coding 
Pirates Børne IT-konferencer, hvor de stolte og glade har vist hvad de kan. 
Mange børn og unge, der har etableret nye venskaber og interessegrupper 
uanset alder, køn, evner og teknisk formåen. 
 



Kommunikation /synlighed 
Der  vil løbende blive skrevet artikler og nyheder om projektets resultater af 
den frivillige kommunikationsafdeling i Coding Pirates, der bliver 
offentliggjort på Coding Pirates hjemmeside, Facebookside, Twitter og i 
lokale- og landsdækkende medier. Vi vil arbejde målrettet på, at den 
virtuelle Coding Pirates afdeling bliver synlig for alle piraterne, frivillige og 
børnene på ventelisten ved at udvikle virtuelle aktiviteter og arrangementer. 
 
Aktiviteter 
Her følger en kort beskrivelse af de aktiviteter vi ønsker at videreudvikle og 
afvikle i projektet: 
 

● Rejsehold 
Som led i vores plan om at nedbringe ventelisterne, vil vi etablere et 
rejsehold der afholder Coding Pirates-aktiviteter rundt i landet. Aktiviteterne 
skal hjælpe børn og unge igang med programmering, så de, når 
rejseholdet tager videre, kan fortsætte i regi af den virutelle Coding 
Pirates-afdeling. 
 

● Børne IT-konference. 
Dette er en konference hvor børnene selv leverer keynote, workshops og 
minipitches med deres egne projekter, opfindelser, programmer, spil, mm. 
Vi har forsøgt os med dette format før - med stor succes. 300 personer 
deltog. Dog erfarede vi at det var et kæmpe arbejde som tærede på de 
frivillige og at vi ikke formåede at få pressen gjort opmærksom på eventet. 
 
 
 



● Game Jam 
Coding Pirates Game Jam er et event der varer en hel weekend. Det er 
Danmarks største spiludviklingskonkurrence for børn. Børnene deles op i 
hold, designer, programmerer, sover, spiser og hygger sammen. Et 
profileret dommerpanel (tidligere bestående af Jakob Stegelmann, Gunnar 
Wille, Thomas Bense og Thomas Vigild) bedømmer børnenes projekter og 
en række vindere kåres inden for en bred vifte af kategorier, og flotte 
præmier uddeles. Vi ønsker at videreudvikle konceptet, øge antallet af 
pladser på Game Jam’et (som indtil videre har ligget på mellem 150 og 200 
børn) og samtidigt gøre det mere socialt tilgængeligt (indtil videre har 
prisen været 200kr for deltagelse, mad, t-shirt, osv). 
 

● Sommercamps og Hackathons 
Disse er vores måde at give dem som ikke har et socialt netværk af unge 
med samme interesse, en fælles oplevelse af samhørighed, sparring, 
netværk og fagligt indput. Sommercamps er en forlænget weekend eller en 
uge i sommerferien hvor børn mødes i dagstimerne og opfinder, 
programmerer og hygger. Hackathons ligger i weekenden og har mere 
karaktér af en hyggedag. Her er det mødet med de andre der er i fokus og 
man må f.eks. godt spille spil. Vi har oplevet hvordan events af denne 
karaktér spiller en vigtig rolle for den enkelte i at føle sig som et fællesskab. 
Et fællesskab der ikke eksisterer rundt i klasserne. 
 

● Børnebog 
Børnebogen skal være vores tiltag der kan række ud over klubberne, ind 
på bibliotekerne og ud i hjemmene. Børnebogen skal være en humoristisk, 
men stadig informativ rejse tilbage til historiens største opfindere, med 
Kaptajn Hack og Miss 1337 som narrativer. Bogens formål er ikke som 



undervisningsmateriale i skolen men som inspirationskilde til den mere 
legende og uformelle læring. Den skal være med afsæt i Coding Pirates’ 
værdier og give læseren lyst til selv at eksperimentere og opfinde.  
 
Evaluering 
Indsatserne evalueres sidste halvår af den 3-årige projektperiode, hvor 
målet er at Coding Pirates bliver mere landsdækkende, andelen af tilmeldte 
og aktive  piger er steget væsentligt og den virtuelle afdeling er blevet 
selvkørende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Budget 
aktivitet år 1 år 2 år 3 

etablering af sekretariat    

Sekretariats- 
organisator 

500.000 500.000 500.000 

rejsehold 5 personer 100.000 100.000 100.000 

udstyr 50.000 25.000  

etablering af afdelinger 10.000 10.000 10.000 

Transport af udstyr, pirater og frivillige 100.000 100.000 100.000 

Abonnementer til udviklere på App Store 10.000 10.000 5.000 

I alt 770.000 745.000 715.000 

Virtuel afdeling    

Udvikling af den virtuelle afdeling 50.000   

Teknisk support og udvikling 50.000 50.000 50.000 

Organisering af frivillige børn og voksne 100.000 100.000 100.000 

I alt 200.000 150.000 150.000 

Udvikling af aktiviteter der favner bredt for 
begge køn i Coding Pirates 

   



Tovholdere og udviklere 100.000 100.000 100.000 

Organisering og afvikling af SommerCamps 120.000 120.000 120.000 

Udvikling af grafik der understøtter begge 
køn 

40.000   

Børne IT-konferencer 50.000 50.000 50.000 

Hackathons 50.000 50.000 50.000 

Game Jam 60.000 60.000 60.000 

Udgivelse af børnebog, der fortæller om 
Coding Pirates, Kaptajn Hack, Miss 1337 og 
opfinderi 

 60.000  

I alt 420.000 440.000 380.000 

Total 1.390.000 1.335.000 1.245.000 

 
Samlet budget: 3.970.000 kr. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Martin Exner, bestyrelsesformand Coding Pirates 
Lis Zacho, bestyrelsesmedlem Coding Pirates 
 
 


