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1.0 Introduktion
Coding Pirates har gennemgået en stor udvikling de seneste fem et halvt år og er på vej ind i en ny
fase som organisation. I løbet af de sidste fem år er der igangsat mange spændende tiltag i Coding
Pirates’ mange lokalmiljøer rundt omkring i hele Danmark; fra lokale klubaftener til regionale
Game Jams til nationale robotturneringer og en helt masse andre gode tiltag. Endvidere har
opstarten af Sekretariatet i Odense taget fart og to store projekter er igangsat i år: Piratskibet og
Frivilligprojektet med bevillinger fra hhv. Industriens Fond og Villum Fonden.
2019 har også budt på tre store spørgeskemaundersøgelser, der belyser forskellige sider af
organisationens mange involverede. I løbet af rapporten vil der blive henvist til undersøgelsernes
resultater, hvorfor der følger en kort opsummering nedenfor.
●

Afdelingskaptajnspørgeskema: Elektronisk spørgeskema blev udsendt i februar 2019 til
89 personer. Spørgeskemaet henvendte sig til alle afdelingskaptajner, og spørgsmålene
omhandlede bl.a. afdelingskaptajnernes ansvarsopgaver, afdelingens klubaften-forløb og
organisering samt en tilfredshedsvurdering.
Vi modtog i alt 52 besvarelser, hvilket giver en besvarelsesprocent på 58 %.

●

Brugerundersøgelse: Elektronisk spørgeskema blev udsendt i maj 2019 til 1.943 personer.
Spørgeskemaet henvendte sig både til forældre og børn/unge, og spørgsmålene var opdelt
i to sektioner - én til forælderen og én til barnet/den unge. Spørgsmålene omhandlede bl.a.
opfattelsen af Coding Pirates, det sociale aspekt og en tilfredshedsvurdering.
Vi modtog i alt 386 besvarelser, hvilket giver en besvarelsesprocent på 20 %.

●

Frivilligespørgeskema: Elektronisk spørgeskema blev udsendt i juni 2019 til 497 personer.
Spørgeskemaet henvendte sig til alle frivillige, og spørgsmålene omhandlede bl.a. den
frivilliges rolle, afdelingens organisering og en tilfredshedsvurdering.
Vi modtog i alt 154 besvarelser, hvilket giver en besvarelsesprocent på 31 %.

Endvidere har vi afholdt Frivilligmøder i hele landet, hvor vi har besøgt 12 byer – fra Aalborg til
Allerød og mødt i alt 101 frivillige. Frivilligmøderne har bestået af en 2 ½ times workshop om
holdninger til frivilligheden i organisationen samt drømme og idéer for fremtidens Coding Pirates.
På baggrund af organisationens store udvikling, som vi lige nu står midt i, samt den store
datamængde om Coding Pirates som organisation, har vi med denne rapport forsøgt at zoome ud
og se nærmere på, hvordan organisationen hænger sammen og hvilke områder, vi bør være
opmærksomme på fremadrettet. Det meste data, der refereres til i rapporten, er indhentet i løbet
af foråret og sommeren 2019.
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Denne rapports formål er derfor at:
1. Belyse Coding Pirates som organisation
2. Redegøre for organisationens rammefaktorer
3. Give konkrete handlingsanbefalinger

Vi håber, rapporten kan tydeliggøre, hvem Coding Pirates er, hvad vi kan, og hvor vi kan blive
bedre. Alle handlingsanbefalinger er samlet til sidst i rapporten.

Rigtig god læselyst.
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2.0 Sammenfatning
Denne rapport præsenterer, hvordan Coding Pirates har udviklet sig i løbet af de sidste fem år.
Dettes gøres ved hjælp af den data, der er til rådighed om Coding Pirates. Det meste data, der
refereres til i rapporten, er indhentet i løbet af foråret og sommeren 2019. Rapporten gennemgår
opbygningen af organisationen og hvilke kendetegn, der gør sig gældende for organisationen og
dens mange børn, unge og frivillige.
De seneste spørgeskemaundersøgelser viser, at det typiske barn/ung er en dreng mellem 9-13 år
og den gennemsnitlige frivillige i Coding Pirates er oftest en veluddannet mand på mellem 31-50
år. Disse basisoplysninger er typiske for det teknologiske felt. Endvidere er der andre elementer,
der gør, at Coding Pirates er en normal forening sammenlignet med det øvrige Foreningsdanmark:
✓
✓
✓
✓
✓

Vores frivillige er generelt højtuddannede og ressourcestærke
Vores børn/unge kommer primært fra ressourcestærke hjem
Rekruttering af frivillige og/eller børn/unge er en løbende udfordring
Involvering af unge i teenagealderen op til midt tyverne er en udfordring
Aktivering af medlemmer i det organisatoriske og demokratiske arbejde er en udfordring

Coding Pirates adskiller sig fra andre foreninger ved at være en folkeoplysende forening, der
ligger inden for kultur- og fritidsområdet1, men som samtidig varetager noget, der minder om
undervisning. De konkrete evner, børnene/de unge lærer (eksempelvis kodning), minder om
undervisning, som er atypisk for klassiske kultur- og fritidsforeninger, mens rammerne og
læringsrummet er mere typisk for området.
Frivilligspørgeskemaet viste, at 51% af de frivillige arbejder i tech/IT-branchen, hvilket stemmer
godt overens med Coding Pirates’ formål og primære målgruppe. Til trods for, at der er en
overrepræsentation af tech/IT-frivillige, er det dog stadig omtrent halvdelen, der ikke
nødvendigvis er tech/-IT-kyndige, hvorfor opfattelsen af Coding Pirates’ kernefrivillige bør
revurderes.
Rapporten undersøger også kulturen i Coding Pirates. Overordnet set står fælleskulturen i Coding
Pirates svagt, da foreninger og afdelinger har få kontaktpunkter og opererer forskelligt. Derimod
står de lokale subkulturer2 stærkt og er centrale for stærke lokalmiljøer.
Slutteligt forsøger rapporten at komme med konkrete handlingsanbefalinger, der både opfordrer
til videre diskussion såvel som konkrete handlingsændringer.
Typisk opgøres foreninger i følgende områder: Kultur og fritid, Miljø, Politik, Arbejdsmarkedet, Velfærdsområdet, Socialområdet, Sundheds- og patientområdet.
2
En subkultur er en kultur, som eksisterer inden for en anden, større kultur, og som kendetegnes ved en
række separate stiltræk, overbevisninger o.l. En subkultur, som på et eller flere områder er i opposition til
værtskulturen, kan kaldes en modkultur.
1
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3.0 Organiseringen i Coding Pirates
3.1 Organisationsstruktur
I Coding Pirates arbejder vi aktivt med følgende organisationsstruktur:
●

Coding Pirates Denmark dækker over Hovedbestyrelsen og Sekretariatet

●

Lokalforeninger dækker over lokaldemokratiet. Der er ofte én lokalforening pr. kommune

●

Lokalafdelinger eksisterer under lokalforeningerne og dækker over det operative lag, hvor
de fleste aktiviteter planlægges og afvikles. Typisk har en afdeling hjemme på én enkelt
fysisk lokation.

Coding Pirates Denmark
I organisationen eksisterer to andre enheder, som der i varierende grad arbejdes bevidst med:
●

Hold dækker typisk over det indholdsmæssige på klubaftenen. Holdene arbejder inden for
de rammer, lokalafdelingen giver. Lokalafdelingerne har oftest mellem to og fem hold, hvor
hvert hold er ansvarlig for et forløb.

●

Aktivitetsgrupper (denne organisering har ikke et fast navn) er typisk større og/eller
eksterne arrangementer, hvor der trækkes på frivillige fra alle lag i organisationen.
Aktivitetsgruppernes fokus er den enkelte aktivitets mål, og de arrangeres typisk uformelt.
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Der eksisterer forskellige lokale varianter af både hold og aktivitetsgrupper. Eksempelvis har
Herning-afdelingen to hold med forskellige fysiske lokationer. Et andet eksempel er
Allerød-afdelingen, hvor holdene er fordelt på flere aftener, men hvor hvert hold kan afholde flere
sideløbende forløb. Den lokale tilpasning af organisationsstrukturen skal primært ses som et
udtryk for, at der ikke eksisterer anbefalinger og man derfor løser organisering udelukkende ud fra
egen lokal indsigt. Friheden til at tilpasse sig lokalt er en styrke for de mange forskellige
lokalmiljøer og -kontekster i Coding Pirates.

3.2 Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsens medlemmer vælges på den årlige generalforsamling, som er det øverst
besluttende organ i Coding Pirates Denmark. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver
generalforsamling ved valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Hovedbestyrelsens opgave er at lede foreningen mellem hver generalforsamling. Dette betyder,
at den er øverst ansvarlig for foreningens økonomi, aktiviteter og handlinger. Bestyrelsen kan
meddele fuldmagt til sekretariatslederen.
Hovedbestyrelsesmedlemmerne er forpligtede til først og fremmest at varetage medlemmernes
interesser og har pligt til at tage beslutninger, der er i overensstemmelse hermed, i respekt for
generalforsamlingens beslutninger.

3.3 Sekretariatet
I Sekretariatets nuværende funktion kan man inddele opgaverne i fire kategorier:
1.
2.
3.
4.

Drift
Aktiviteter
Supportering
Udvikling

Driften består af varetagelse af regnskab og budgettering, besvarelse af kontakt-emails og
telefonopkald, drift af Medlemssystemet, udlodning af eventpuljen og DUF-rapportering. I driften
ligger også kommunikationsopgaver og varetagelse af Coding Pirates-brandet.
Som en del af kerneaktiviteten i Coding Pirates varetager Sekretariatet aktiviteter som Game
Jams og Børne IT-konferencen i samarbejde med lokalmiljøet. Ligeledes varetager Sekretariatet
aktiviteter som det årlige landsmøde og deltagelsen på Folkemødet.
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Sekretariatet supporterer lokalmiljøerne gennem erfarings- og videndeling samt sparring. Hvis en
lokalafdeling eller -forening har behov for hjælp lokalt, kan man altid kontakte Sekretariatet for at
få input. Senest har Sekretariatet assisteret Køge-foreningen til at blive godkendt som
folkeoplysende forening i Køge Kommune. Endvidere har Horsens-foreningen fået sparring til at
rekruttere flere børn og unge, og København-foreningen modtager løbende sparring og netværk
til etableringen af et fysisk klubhus.
Som en del af supporteringen bliver grafisk materiale, guides og anbefalinger løbende gjort
tilgængelige for hele Coding Pirates gennem online platforme. Firmaet Sportifyed varetager al salg
af Coding Pirates-merchandise. Dette har gjort indkøb og tilpasning nemmere for lokalmiljøerne
samt minimeret resourceforbruget på Sekretariatet.
En del af det strategiske udviklingsarbejde varetages på Sekretariatet. Hele Piratskibet-projektet
er et godt eksempel på en sådan opgave med stort potentiale for styrkelse af hele organisationen.
Udviklingsopgaver varetages på nuværende tidspunkt enten som pilotprojekter, der sigter mod
læring og effekt eller brede projekter, der retter sig mod implementering og effekt.

3.4 Forenings- og afdelingsudvikling
3.4.1 Foreninger
Lokalforeninger kan inddeles i tre niveauer af organisering. Hver type af organisering er forbundet
med både fordele og ulemper. Det centrale er, at organiseringen skal matche ressourcerne og
behovene i lokalafdelingernes kontekst.
1. Den understøttende forening
2. Den visionære forening
3. Proforma-foreningen
Den understøttende forening søger at varetage afdelingernes behov og støtte dem i deres
arbejde. Bestyrelsen eller en anden udpeget gruppe varetager typisk flere opgaver, og mødes flere
gange årligt. Bestyrelsen består typisk af fem medlemmer, hvoraf tre af dem er frivillige og de
sidste to er forældre, børn/unge eller øvrige interessenter.
Foreninger, der organiserer sig således har typisk flere afdelinger og/eller udvidet aktivitet såsom
hold fordelt på flere aftener.
Fordele ved den understøttende forening:
●

Man er opmærksom på forskellige offentlige fordele som kommunale tilskud og egne
lokaler.

●

Afdelingskaptajner oplever større støtte til deres arbejde.
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●

Foreningen bliver et bæredygtigt fundament for det lokale Coding Pirates-miljø.

Ulemper ved den understøttende forening:
●

Det kommunale samarbejde er typisk forankret gennem få enkeltpersoner, der ved
hvordan det fungerer. Derfor er frafald sårbart, da vigtig information kan gå tabt.

●

Den forventede arbejdsbyrde til bestyrelsen er større, hvilket kan udfordre rekrutteringen
til bestyrelsen.

●

Der arbejdes typisk kun fra sæson til sæson.

Den visionære forening kendetegnes ved at have styr på administrationen og dagligdagen, hvilket
giver rum til at arbejde med langsigtede projekter. Hos bestyrelsen arbejdes der på projekter, der
rækker ud over dagligdagen i afdelingen. Eksempelvis opstart af nye afdelinger og planlægning af
større events. Bestyrelsen består typisk af en blanding af frivillige, forældre, børn/unge og øvrige
interessenter.
Fordele ved den visionære forening:
●

Foreningen laver langsigtede planer og fremtidssikrer derigennem sig selv.

●

Der skabes et stærkt netværk af samarbejdspartnere omkring foreningen.

●

Afdelingerne kan trække på foreningen til assistance.

Ulemper ved den visionære forening:
●

Ledelsesopgaven kræver et dedikeret fokus, som kan afskrække nogen.

●

Det kræver ressourcer og kompetencer både at se fremad og samtidig varetage og drive
afdelingerne.

●

Der er risiko for, at der indføres mere bureaukrati end nødvendigt.

Proforma-foreningen gennemfører kun minimums-arbejdet i foreningen for at opnå fordelene
ved foreningsstrukturen: Man gennemfører generalforsamlingen og holder 1-2 bestyrelsesmøder
på et år. Bestyrelsen er typisk 3-5 frivillige, hvoraf kun formand og kasserer er aktive. Der er typisk
kun én afdeling under disse foreninger.
Fordele ved proforma-foreningen:
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●

Møder og øvrige administrative arbejdsopgaver begrænses til det absolut nødvendige.

●

Foreningsstrukturen tillader, at man kan fokusere sine ressourcer mod kerneaktiviteterne
i afdelingerne.

●

Det er nemt at vedligeholde - specielt i en opstartsperiode.

Ulemper ved proforma-foreningen:
●

Foreningen har svært ved at supportere mere end én afdeling.

●

Der anvendes kun få foreningsfordele, hvis overhovedet nogen. Eksempelvis kommunalt
tilskud, krav på egne lokaler, konsulentstøtte m.m.

●

Hvis afdelingen lukker, lukker foreningen typisk også.

Her-og-nu-billedet af foreninger i Coding Pirates viser, at der er en overvægt af proformaforeninger. Der er dog flere foreninger, der bevæger sig hen imod at fungere som enten
understøttende eller visionær forening.

3.4.2 Afdelinger
Den første store udfordring, som nyopstartede afdelinger løber ind i, er ganske enkelt at komme i
gang. Dette gælder også nystartede foreninger og tit sker start af forening og afdeling samtidig.
Lige nu eksisterer der ingen data på antallet af nye afdelinger, der registrerer sig eller som
henvender sig til Sekretariatet, men som aldrig kommer i gang. Men når først en afdeling er
kommet igennem etableringen, følger der typisk en udviklingsfase, som først kan inddeles i to
efterfølgende trin, hvorefter der følger tre undertrin:
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Det skal bemærkes, at efter trin 3 kan en afdeling cirkle tilbage til trin 2 eller begynde en ny cyklus i trin 3.
Trin 1: Opstartsfasen
Opstartsfasen kendetegnes ved, at den lille kernegruppe, der typisk har etableret afdelingen, også
driver den videre i afdelingens spæde start. I dette trin er afdelingen typisk meget åben for
udefrakommende input.
Det største fokus i opstartsfasen er, hvordan man laver en god klubaften, og hvordan det hele skal
virke fremadrettet. I opstartsfasen er der derfor behov for følgende:
●

Vejledning til etablering af klubaften

●

Vejledning til etablering af organisation

●

Klar forventningsafstemning mellem Coding Pirates Denmark og lokalforening

I opstartsfasen er den største risiko:
●

Bærende kræfter brænder ud

Trin 2: Driftsfasen
Efter at have fået afdelingen op og køre, kan der nu fokuseres mere på at etablere driften og nogle
gode rutiner. Det er ofte i slutningen af driftsfasen, at de fleste ledende frivillige fra etableringen
trækker sig. Hvis man er succesfuld med driften, skabes der et rum til ny udvikling.
Det største fokus i driftsfasen er, at man skal huske at nyde, at det hele virker. I driftsfasen er der
derfor behov for følgende:
●

At have ro til driften

●

Tilførsel af nye kræfter

●

At man sætter nye mål for afdelingen

I driftsfasen er de største risici:
●

Afdelingen gror fast i rutinen

●

At man ikke får sikret en videns- og ansvarsoverlevering fra frivillige, der stopper i
afdelingen.
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Trin 3A: Opblomstring og udvikling
En opblomstring og ny udvikling kendetegnes primært ved, at afdelingen har eller får en ledelse
med ambitioner for afdelingen. Dette kommer typisk fra nye bærende kræfter, der vil noget med
afdelingen eller fra eksisterende kræfter, der får sat nye mål.
Det største fokus i opblomstringsfasen er, hvordan man kommer i retningen af drømmen. Der er
derfor behov for følgende:
●

Sparring omkring muligheder og metoder i afdelingen

●

Skabelse af en fælles retning

I opblomstringsfasen er den største risiko:
●

Det, der allerede er etableret, kan udfordre sammenhængskraften for den nye vej, man
gerne vil hen.

Trin 3B: Rutinedrift
Når der er kommet styr på den overordnede drift af afdelingen, oplever nogle afdelinger, at man
bliver ved med at gøre, som man altid har gjort. Der sker en stagnering med manglende drømme
for afdelingen.
Det største fokus i rutinedriftsfasen er, at man gerne vil hygge sig. Der er derfor behov for
følgende:
●

Udfordring af status-quo

●

Fastsættelse af nye mål

I rutinedriftsfasen er de største risici:
●

Fællesskabet bliver meget indforstået og svært for nye at deltage i

●

Afdelingen svinder langsomt ind

●

Typisk er en enkelt person den bærende kraft i afdelingen, og hvis vedkommende stopper,
lukker afdelingen.

Trin 3C: Afdelingen nedlægges
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Når afdelinger lukker, kendetegnes det typisk ved, at de bærende kræfter stopper, og at der
samtidig ikke er etableret nye kræfter til at bære afdelingen videre. Den manglende etablering af
nye kræfter kendetegnes oftest ved:
●

Et lukket fællesskab

●

Manglende ledelsesmæssig indsats

●

Manglende vidensdeling frivillige imellem
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4.0 Coding Pirates’ aktiviteter
De mest gængse aktiviteter i Coding Pirates fordeler sig som vist i diagrammet nedenfor.
Kerneaktivitet
● Klubaftener
Børne/unge-aktiviteter
● Game Jams
● Robotturneringer
● Virksomhedsbesøg

●

Børne IT-konference

●

Hackathons

Frivillig-aktiviteter
● Planlægningsmøder
● Sommerfester
● Julefrokoster
● Kaptajn- og bestyrelsesdag
● Inspirationsdage
● EXPLORE

●

Landsmødet

Eksterne aktiviteter
● Folkemødet
● Åbent hus
● Kulturarrangementer
Flere af aktiviteterne har strategisk potentiale, og det vil være oplagt for mange afdelinger at
videndele omkring strategiske tiltag. Eksempelvis anvender man GameJam i Aarhus til at
rekruttere både frivillige og børn/unge. En udbredelse af denne praksis kunne have stor betydning
for mange afdelinger i København.
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5.0 Medlemmer
På baggrund af data fra Medlemssystemet, generelt kendskab til organisationen og de tre
undersøgelser præsenteres her, hvem der er med til at udgøre Coding Pirates.

5.1 Børn og unge
Fra Brugerundersøgelsen ser man en klar overrepræsentation af drenge blandt Coding Pirates’
børn og unge. Ingen satte kryds ved ‘Andet’.

Aldersmæssigt er den største andel mellem 9-13 år og udgør 80 % af børnene/de unge på
landsplan. Dette samstemmer med, at de fleste afdelinger arbejder med denne aldersgruppe som
den primære målgruppe. Coding Pirates’ officielle målgruppe er 7-17-årige, og
gennemsnitsalderen har mellem foråret 2018 og foråret 2019 ligget fast på 10,7-10,8 år.
For den yngre aldersgruppe, de 7-9-årige, er der mange på venteliste landet over. Dog afhænger
aktiveringen af denne målgruppe af, hvordan eller om den enkelte afdeling vælger at fokusere på
denne aldersgruppe.
For aldersgruppen 13+-årige kendetegnes det, at de hovedsageligt er en del af et ‘Coding
Pirates-miljø’ i forvejen. Denne aldersgruppe fastholdes typisk gennem specialhold og/eller
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personlig relation til de frivillige. I perioden foråret 2018 og foråret 2019 er andelen af
medlemmer på 13+ år vokset fra 17,9% til 19,9%.
Fra Medlemssystemet ses det, at der i foråret 2019 var 1.463 aktive børn og unge til klubaftener
over hele landet. Ser vi på hele Danmarks befolkning (januar 2019), er der i alt 736.159 børn og
unge mellem 7-17 år. Dermed aktiverer Coding Pirates 0,2% af den officielle målgruppe. Coding
Pirates kan derfor stadig betegnes som en organisation, der primært henvender sig til en lille
gruppe af befolkningen - en nicheorganisation.
Coding Pirates optager kun én aften om ugen og inddrager sjældent weekender, hvorfor det er
nemt at pleje øvrige fritidsinteresser ved siden af. Brugerundersøgelsen viste, at de fleste af vores
børn og unge havde andre fritidsaktiviteter udover Coding Pirates:

5.2 Frivillige
Den gennemsnitlige frivillige i Coding Pirates kendetegnes i høj grad som en ressourcestærk og
veluddannet mand på mellem 31-50 år. Han har en mellemlang eller lang videregående
uddannelse og arbejder typisk i tech/IT-branchen. Nedenfor gennemgås de frivilliges
baggrundsinformation. Data stammer fra Frivilligspørgeskemaet.
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En enkelt frivillig har afkrydset ved ‘Andet’.
Aldersfordelingen blandt de frivillige er størst blandt de 31-50-årige. Denne andel udgør
sammenlagt 67 % af de frivillige:
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Coding Pirates’ frivillige kendetegnes bl.a. ved at være højt uddannede, som vist på grafen
nedenfor. Sammenlagt udgør andelen af frivillige med mellemlang og lang videregående
uddannelse samt ph.d.-grad 73 % af organisationens frivillige.
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Andelen af kvindelige frivillige udgør 18 %. Blandt dem arbejder 22 % inden for tech/
IT-branchen, mens 22 % arbejder med pædagogik. De kvindelige frivilliges faglige baggrund er
derfor mere jævnt fordelt sammenlignet med de mandlige frivillige.
Andelen af frivillige i Coding Pirates mellem 31-50 år er 67 %. Til sammenligning udgør denne
aldersgruppe 29,5 % af alle frivillige i Danmark. Der burde derfor være potentiale til at rekruttere
bredere på alder i hele landet.
I Frivilligespørgeskemaet var fem ud af de 154 besvarelser frivillige under 18 år. Baseret ud fra
Frivilligmøderne, øvrige undersøgelser og generelt kendskab til de frivillige, er det typisk for den
frivillige under 18 år at have en stor interesse for IT, som oftest stammer fra at være vokset op i et
hjem med en/flere forældre, der selv arbejder i IT/tech-branchen. Disse unge frivillige brænder for
faget og oplever ofte en stærk kultur med gode ‘fagfæller’, som de kan spejle sig i.
Citat fra Frivilligspørgeskemaet: “Jeg er 12 år og elsker at programmere. Jeg startede kun i Coding
Pirates for at lære mere, men nu vil jeg gerne lære andre det, som jeg kan”.

5.3 Børnenes/de unges forældre
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Gennem Brugerundersøgelsen fik vi et indblik i forældrene til de børn/unge, der går til Coding
Pirates. En overvægt af mødre (59 %) havde besvaret spørgeskemaet sammen med deres barn. En
enkelt forælder havde sat kryds ved ‘Andet’ under køn.
Ligesom med de frivillige var der en overvægt af højtuddannede forældre: 84 % af forældrene
havde enten en mellemlang eller lang videregående uddannelse (medregnet er ph.d.-grad). Man
kan derfor konkludere, at de børn og unge, der går til Coding Pirates, overordnet set kommer fra
velstillede, ressourcestærke hjem. Mange med forældre inden for tech- og IT-branchen. Coding
Pirates appellerer derfor kun i begrænset omfang til forældre uden for tech- og IT-branchen.
Ifølge Brugerundersøgelsen besvarede 15 % af forældrene, at de er faste frivillige, eller at de
hjælper til i ny og næ i foreningen. En andel på 10 % af forældrene fra Brugerundersøgelsen
svarede, at de gerne ville være frivillige på et senere tidspunkt. Samtidig svarede de fleste, at de
aldrig var blevet spurgt personligt, om de ville være frivillige i Coding Pirates.

Der ligger et stort uudnyttet potentiale i personlige henvendelser til børnenes/de unges forældre i
tilfælde af, at der mangler frivillige i en lokalafdeling. De mange forskellige afdelinger har
forskellige behov, og nogle steder mangler der frivillige til at afholde workshops, mens der andre
steder mangler nogen, der medbringer aftensmad til børnene/de unge. Uanset hvad der er behov
for i den enkelte afdeling, kommer man langt med en personlig henvendelse til en forælder, der
alligevel kommer for at aflevere/hente sit barn.
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Til Frivilligmøderne handlede flere samtaler om, hvordan man i højere grad kan inddrage
forældrene. Der var fyldt med eksempler på værdien af at sætte klare rammer for forældrene og
give dem mulighed for at bidrage til deres børns fritidsaktiviteter. Flere afdelinger havde stor
succes med, at forældrene blev en udvidet del af frivilligindsatsen, mens andre afdelinger var
bevidste om, hvornår det ikke v
 ar hensigtsmæssigt, at forældrene deltog. Eksemplerne var mange lige fra madordninger, samkørsel til nye, kreative forløb. Uanset typen af hjælp har forældrene
masser at byde ind med, og der er tydeligvis et stort potentiale for at arbejde aktivt med at matche
de lokale muligheder med forældrenes hjælp.

5.4 Medlemsforståelse
Coding Pirates’ medlemsskare består af frivillige og børn. At være demokratisk medlem af Coding
Pirates er ensbetydende med at være medlem af foreningen og herigennem betale kontingent. På
nuværende tidspunkt eksisterer der dog ikke konsensus om dette. I nogle afdelinger betaler alle
kontingent, i nogle afdelinger betaler foreningen de frivilliges kontingent, mens det i andre
afdelinger er op til den enkelte frivillige at bestemme, om de vil betale kontingent. Gennemgående
for alle afdelinger og foreninger er, at der er en meget lav forståelse af, hvad det betyder at være
medlem af Coding Pirates.
Problematikken er ikke ny i frivillige organisationer, men det er vigtig at forholde sig til de
beslutninger, der tages om medlemskab. I en demokratisk forening er det kun medlemmer, der
har stemmeret, og med foreningen som fundament for organisationen betyder det, at man som
ikke-medlem er sat udenfor indflydelse. Eftersom Coding Pirates primært er drevet af
proforma-foreninger, er der ikke et synligt skel mellem medlemmer af foreningen og folk, der blot
er aktive (ikke-medlemmer). Dette bidrager til den lave medlemsforståelse og manglende
demokratiske deltagelse.

22/55

6.0 Medlemsudvikling
Langt de fleste afdelinger oplever en stor udskiftning af børn og unge mellem sæsonerne. Ca.
halvdelen af en sæsons børn og unge falder fra efter én sæson, og ca. halvdelen af et års børn og
unge falder fra inden for et år (dvs. to sæsoner). Sagt med andre ord går det gennemsnitlige
barn/ung til Coding Pirates i mindre end et år.
I to sæsoner har der været tilbagegang i medlemstallet. Årsagen er kompleks, da den involverer
flere forskellige lokale kontekster såvel som både interne og eksterne faktorer. Der kan derfor
ikke gives et endegyldigt svar på årsagen med den eksisterende data.

Fra Frivilligmøderne ved vi, at nogle afdelinger har et meget lille optag af nye, hvor de ofte oplever,
at det er svært at fastholde dem. Hvorimod andre afdelinger har et meget højt optag af nye, der
oftest bliver ved i 2-3 sæsoner. Årsagen til denne udskiftning varierer lokalt, men ser vi på de
kvalitative besvarelser i Brugerundersøgelsen, er de tre primære faktorer for at børnene stopper
følgende:
1. Nye børn/unge bliver ikke involveret tilstrækkeligt i det faglige og/eller sociale.
Citat fra en forælder: “I mangler at byde børnene velkommen, når de ankommer. En god velkomst gør
meget for trivslen. Ligeledes [er der] behov for meget mere styrede aktiviteter”.

23/55

(Kilde: Brugerundersøgelsen)
2. Manglende rammesætning ud fra barnets/den unges behov.
Citat fra en forælder: “Vi var ikke så tilfredse med forløbet. Min søn blev overladt til sig selv og fik ikke
rigtig noget ud af det. Det er måske fint for de børn, der er meget aktive fra start, men de glemmer at
motivere og udfordre dem, der måske ikke siger så meget”.
(Kilde: Brugerundersøgelsen)
Citat fra en forælder: “De få aktiviteter/opgaver, der var, var fantastiske, men resten af tiden sad han
usikkert og følte sig dum, fordi han ikke vidste, hvad han skulle lave”.
(Kilde: Brugerundersøgelsen)
3. Der ophører med at være meningsfulde udfordringer for barnet/den unge.
Citat fra en forælder: “Mine børn har nu gået til Coding Pirates i to år, og det kniber med nye
udfordringer, dér hvor de går”.
(Kilde: Brugerundersøgelsen)
Citat fra en forælder: “Jeg oplevede, at det blev sværere at få til at fungere, når man har erfaring fra
tidligere år. Der startes fx forfra i indhold”.
(Kilde: Brugerundersøgelsen)
Flere lokalafdelinger rapporterede i foråret 2019, at de ikke kan fylde deres hold, eller at de må
udvide deres målgruppe for at få holdene fyldt op. Årsagen til dette skyldes primært en manglende
rekrutteringsindsats og synlighed. Øvrige faktorer, der spiller ind, er øget konkurrence samt tab af
kompetencer og lukning af afdelinger som følge af manglende forberedelse på generationsskifte
blandt de frivillige kræfter.

6.1 Rekruttering
Ifølge Brugerundersøgelsen har størstedelen af børnene/de unge (69 %) hørt om Coding Pirates
gennem deres forældre. Forældrene har oftest hørt om Coding Pirates fra nyhedsmedier, sociale
medier og generel Google-søgning, og Frivilligspørgeskemaet viste, at de frivillige typisk kender
Coding Pirates fra familie, venner eller kollegaer stærkt efterfulgt af nyheds- og sociale medier,
hvorfor disse kilder er oplagte steder at fokusere fremtidige rekrutteringsindsatser på. Dog bør
rekrutteringsindsatser først og fremmest være forankret lokalt, så der er en sammenhængskraft
med de lokale behov.
I det hele taget er det vigtigt, at man tager opgaven omkring rekruttering seriøst. Laver man en alt
for bred rekruttering uden klare mål og uden at kunne håndtere et nyt indtag af frivillige eller
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børn/unge, skader man organisationen, mere end man gavner. Skaden opstår til dels i form af
spildt tid og ressourcer og til dels i, at nye interesserede kræfter får en dårlig oplevelse og et
dårligt indtryk af Coding Pirates, som kan skade vores ellers stærke brand.
I Coding Pirates tales der meget om, at frivilligrekruttering er løsningen på mange problemer. Dog
hænger dette ikke altid sammen med en rekrutteringsindsats, når der undersøges hvilke
problemer, rekrutteringen i virkeligheden skal løse. Nedenstående er eksempler på diskussioner
til Frivilligmøderne, hvor udsagn omkring ressourceudfordringer blev præsenteret som et
problem omhandlende rekruttering.

Udsagn

Reelt problem

“Hvis vi får flere frivillige, kan en anden
overtage Afdelingskaptajn-posten”

Denne udfordring handler typisk om ledelse og
organisering samt manglende uddelegering af
opgaver.

“Hvis vi får flere frivillige, kan vi nedbringe
ventelisten”

Hvis nye frivillige hverken hæver normeringen
eller skaber nye hold/afdelinger, så påvirker
det næppe ventelisten.

“Det skaber overskud blandt os andre, hvis der Denne udfordring handler typisk om, at
kommer flere frivillige”
ressourcerne blandt de frivillige og ledelsen
bliver fordelt uhensigtsmæssigt. Derudover
kan man retorisk spørge, hvem der ønsker at
være frivillig, hvis man bare skal fylde op på
bænken?

6.2 Venteliste
Ventelisten talte 3.136 personer i juli 2019. Vi har ikke historisk data på ventelisten, hvorfor man
ikke kan sige noget om ventelistens udvikling over tid. Antal af personer på venteliste varierer
meget fra afdeling til afdeling, og der bør derfor tages højde for, at flere afdelinger ikke benytter
ventelisten, da de på nuværende tidspunkt ikke fylder deres hold op.
Der ses lige nu en fortsat tilgang på ventelisterne rundt om i landet. Ud fra en betragtning om, at
omkring en tredjedel af børnene/de unge falder fra efter første sæson, vil det svare til en
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gennemstrømning på 483 børn og unge pr. sæson, der går fra venteliste til holdoptag. Dette kan
være med til at forklare, at der gøres et væsentlig indhug i ventelisten i denne tid.

6.3 Regions(under)opdeling
Opdelt i regioner ser ventelisten lige nu således ud:

Lige nu eksisterer der en stor forskel i mulighedsrum blandt afdelingerne i landets fire største byer
sammenlignet med de øvrige byer. Derfor vil der i det følgende være en underopdeling blandt de
fem regioner. Mulighedsrummet har betydning i Coding Pirates, da de afdelinger, der er placeret i
de fire største byer i Danmark, f.eks. kan trække på de studerende. Hvorimod de øvrige områder
oftest er afhængige af forældre til børnene og de unge for at få nok frivillige. Den præcise opdeling
skal ses som et her-og-nu-billede, der vil forandre sig med tiden. Opdelingen ser lige nu således ud:

Region Hovedstaden3
København

Bornholm

Øvrige Hovedstaden

Opdelingen af Region Hovedstadens afdelinger er lavet i samarbejde med styregruppen for
Frivilligprojektet.
3
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Ballerup Bibliotek

Nexø

Allerød

Biblioteket Danasvej

Rønne

Birkerød

Biblioteket Frederiksberg

Egedal

Carlsberg

Frederikssund

ChangeGroup

Furesø onsdag (Farum)

DIKU

Furesø torsdag (Værløse)

Enigma

Gladsaxe Hovedbibliotek

Gentofte

Greve

Hvidovre

Helsinge

IT Universitetet

Helsingør

Lyngby, Microsoft

Hørsholm

Pentia

Ishøj

Rentemestervej

Mørkhøj

SOL (Metropol)

Rødovre

Think

Solrød

Tingbjerg4

Tårnby

Valby, Vigerslev Bibliotek

Vallensbæk

Kulturstationen Vanløse

Region Sjælland
Herfølge
Korsør

4

Tingbjergs forhold er unikke i forhold til de andre afdelinger, men er dog stadig inkluderet i København.
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Møn
Næstved
Roskilde
Sorø
Vordingborg

Region Syddanmark
Odense

Øvrige Syddanmark

OTG

Billund

Umbraco

Esbjerg
Kolding Midtby
Kolding, Skanderup
Middelfart
Nyborg
TECS Sønderborg
Vejle

Region Midtjylland
Aarhus

Øvrige Midtjylland

Hovedbibliotek/Dokk1

Brande

GameDev ved Aarhus Universitet

Djursland

Robotpiraterne ved Aarhus Universitet

Hadsten
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Herning
Hinnerup (Favrskov)
Holstebro
Horsens
Odder
Randers
Silkeborg, Campus
Silkeborg, Gødvad
Skanderborg
Skive
Skovby/Galten
Skødstrup
Solbjerg
Struer
Viborg

Region Nordjylland
Aalborg

Øvrige Nordjylland

Aalborg Universitet (AAU)

Hjørrring
Hobro
Støvring

I forlængelse af regionernes underopdeling ændrer fordelingen af ventelisten sig også:
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Til Frivilligmøderne diskuterede vi bl.a., at når man optager folk fra ventelisten på holdene, er der
et frafald af interesserede. I København rapporteres det, at mellem 50-75 % af dem, der optages
fra ventelisten, ikke længere er interesserede, når de får tilbudt en plads på et hold. Andre steder i
landet svinger dette tal mellem 10-30 %. Den hyppigste årsag er, at de potentielle børn og unge
har stået på venteliste så længe, at interessen ikke længere eksisterer, når vedkommende endelig
får mulighed for at blive optaget på et hold.
Brugerundersøgelsen viste en nogenlunde samstemmende oplevelse af ventelisten jf. tallene fra
Medlemssystemet. Her blev børnene/de unge bl.a. bedt om at afkrydse, om de havde stået på
venteliste samt hvor længe, de havde stået på venteliste, førend de begyndte på et hold:
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6.4 Normering
Landsgennemsnittet på barn/ung pr. frivillig er på 2,7. Dette tal er regnet ud via tal fra
Afdelingskaptajnspørgeskemaet (selvrapporteret ventelistetal) og antallet af børn/unge fra
Medlemssystemet. Normeringen er nogenlunde enslydende fordelt på de underopdelte regioner:
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Der er dog afdelinger, der skiller sig ud i hver region: fra 4,6 børn/unge pr. frivillig i både Greve og
Dokk1 (Aarhus) til 1,0 barn/ung pr. frivillig i både Billund og Brande.
Coding Pirates’ officielle anbefalede normering lyder på mellem 4-5 børn/unge pr. frivillig.
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7.0 Frivilligheden i Coding Pirates
Motivation er drivkraften i frivilligheden i Coding Pirates. Forståelse og tydeliggørelse af hvad
motivationen er drevet af, varierer fra frivillig til frivillig, men er essentiel for vores støtte af og
arbejde med de frivillige.

7.1 Motivation
Frivillige har forskellige årsager til at indgå i frivilligt arbejde, og motivationen for det frivillige
arbejde er individuel. Samtidig kan motivationen sagtens udvikle og forandre sig over tid og
gennem erfaring i organisationen.
I Frivilligspørgeskemaet var vi bl.a. interesserede i at få indblik i nogle af de hovedårsager, der
driver de frivillige. Vi præsenterede dem for otte udsagn, hvor de skulle afkrydse, hvad der var
vigtigst for dem i deres frivillige arbejde i Coding Pirates:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

At jeg kan udvikle mig fagligt
At jeg kan optimere mit CV
At der er et godt sammenhold blandt os frivillige
At jeg kan nørde min interesse sammen med andre
At der er plads til alle typer af pirater (børn, unge og frivillige)
Fordi IT-kreativitet og digital dannelse er vigtigt for børnenes fremtid
Fordi jeg ville ønske, at Coding Pirates havde eksisteret, da jeg var barn
At gøre en forskel for børn
Ingen af ovenstående

De frivillige kunne sætte kryds ved flere af valgmulighederne, og svarene fordelte sig således:
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Størstedelen af de frivillige afkrydsede tre eller flere svarmuligheder. Dette illustrerer, at omend
der oftest er en primær motivationsårsag, så spiller flere årsager ind i det frivillige arbejde.
Den største motivationsfaktor handler om børnene/de unge (‘brugerne’): brugermotivation
(svarmulighed 7 og 8). Dernæst følger Coding Pirates’ formål - her italesat som IT-kreativitet og
digital dannelse (svarmulighed 6). På tredjepladsen kommer den sociale motivation
(svarmulighed 3, 4 og 5) og til sidst den faglige motivation (svarmulighed 1 og 2).
At brugermotivation er den største motivationsfaktor blandt de frivillige skyldes en stor
tilfredshed i at opleve børnenes/de unges glæde i at lykkes. I Afdelingskaptajnspørgeskemaet ser
vi samme tendens; hvor dét, at afdelingens frivillige er tilfredse, og at børnene/de unge har det
godt, har stor betydning for afdelingskaptajnerne.
Coding Pirates’ formål har også stor opbakning blandt de frivillige. I de kvalitative besvarelser i
hhv. Frivilligspørgeskemaet og Afdelingskaptajnspørgeskemat er Coding Pirates’ formål noget af
det mest italesatte i forhold til motivationsfaktorer. Nævneværdigt fra nogle af de kvalitative
besvarelser fra Frivilligspørgeskemaet er også, “At ville gøre en forskel for lokalsamfundet” og “for at
mit barn kan deltage”.
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Den sociale motivationsfaktor handler om, hvem man gør det med, at man har gode fælles
relationer, og at stemningen er god. Hvordan den sociale motivationsfaktor kommer til udtryk, er
meget forskelligt alt efter, om det er en afdeling drevet af forældre eller en afdeling drevet af unge
studerende. Men den er dog gennemgående i Coding Pirates. Den sociale motivation gør sig derfor
primært gældende i forhold til, hvor man deltager. Og den sociale motivation kan blive udfordret i
meget store grupper. Mange lokalforeninger har stor succes med at fokusere på opbygningen af et
stærkt sammenhold, fælles traditioner og et fælles sprog omkring Coding Pirates.
Den sidste motivationsfaktor, den faglige motivation, kommer ofte til udtryk, når vi taler om at
nørde teknologi og til dels pædagogik/didaktik. Det klareste udtryk for den faglige motivation er
de frivillige, der afholder fagspecifikke forløb inden for et specielt udvalgt felt. Pladsen til at nørde
er vigtig for en væsentlig del af Coding Pirates’ frivillige. Samtidig er det ofte den samme gruppe af
frivillige, som ikke i særlig høj grad vægter det sociale højt. De fagligt motiverede skal have
udfordringer og frirum til at skabe forløb, hvor de i høj grad selv sætter rammerne.

7.2 Medbestemmelse
En central del af frivilligheden i Coding Pirates er medbestemmelse. For langt de fleste frivillige
ligger den ønskede medbestemmelse i friheden til at planlægge det forløb, man selv er ansvarlig
for, eller friheden til at arrangere aftensmaden til klubaftener. Det er derimod kun en lille del af de
frivillige, der er interesserede i at sidde med til lange fællesmøder om strategi, mål og fælles
indsats. Den lille gruppe, der motiveres af denne mere administrative del, er dog vigtig for alle
foreninger og afdelinger, eftersom det oftest er dem, der bærer organiseringen.

7.3 Den frivillige ledelse
Ledelsesarbejdet i Coding Pirates’ mange lokalforeninger og -afdelinger udføres oftest af
enkeltindivider - specielt i de mindre afdelinger. Ifølge tal fra både Afdelingskaptajn- og
Frivilligspørgeskemaerne varetager 72 % af afdelingskaptajnerne bestyrelsesarbejdet. Når de
frivillige bliver spurgt ind til deres opgaver, varetager de alt fra sæsonplanlægning, afvikling af
workshops/forløb, indkøb af mad, koordinering med samarbejdspartnere til at være primus motor
i bestyrelsesarbejdet.
Ser vi på nogle af de større afdelinger, som fortæller, at de er selvkørende (og hvor fokus er mere
på potentiale og mindre på udfordringer), træder bl.a. afdelinger som Allerød og Aarhus GameDev
frem. De afdelinger, der blandt andet formår at uddelegere opgaver, er de samme afdelinger, som
formår at varetage store afdelinger og overkomme disses udfordringer. Kendetegnet for disse
typer af afdelinger er ofte, at ledelsen primært fokuserer på at organisere og skabe gode rammer
for de frivillige, der varetager klubaftenerne. Endvidere har disse typer afdelinger oftest flere
personer med forskellige baggrunde involveret i at løse ledelsesopgaverne.
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7.4 Projektgrupper og klynger
Et af de gennemgående temaer til Frivilligmøderne var, at der altid stod flere ting på ‘to do’-listen,
end hvad man kunne nå. Den primære begrænsende faktor for de frivilliges deltagelse er nemlig
tid. Der var dog fire faktorer, der var gennemgående for de frivillige i forhold til deres deltagelse i
yderligere frivilligt arbejde. De fire faktorer var defineret ud fra spørgsmål, som var vigtige for de
frivillige at få afklaret, førend de kunne overskue at påtage sig flere frivilligopgaver:
1.
2.
3.
4.

Hvordan hjælper det ekstra arbejde, dét jeg i forvejen laver i Coding Pirates?
Hvad handler den konkrete arbejdsopgave om?
Hvorfor er det betydningsfuldt at gøre det?
Hvor længe er jeg forpligtet?

Alle fire faktorer hænger sammen med, hvad der i flere nationale frivilligundersøgelser defineres
som “Den nye frivillighed”5. Denne nye type frivillige bidrager gerne i en veldefineret periode med
en opgave, de oplever som værende værdifuld. For at aktivere denne slags frivillige skal der altså
være defineret en klar ramme om frivilligopgaven, hvortil de til gengæld er villige til at lægge tid og
energi i at gennemføre et (del)projekt.
Spejderne har bl.a. etableret en model, hvor frivillige kan beskrive og igangsætte projekter, og så
kan andre byde ind på at deltage. Denne model kan kopieres i Coding Pirates til opgaver, der
eksempelvis handler om at definere en Coding Pirates-didaktik eller at arrangere et event rettet
mod piger (børn og unge) og kvinder (frivillige).
Udover projektgrupperne blev der af rigtig mange frivillige udtalt en stor interesse for at opstarte
klynge-samarbejder. Den primære interesse i klyngerne handler om at finde et større fællesskab
til at lave aktiviteter (f.eks. robotturneringer, fælles virksomhedsbesøg m.m.), idéudvikling og
sparring. Den eneste eksisterende klynge i Coding Pirates er Klynge Nordsjælland, som fortsat er
under udvikling. Flere andre områder rundt omkring i landet har samarbejder mellem
lokalafdelinger om aktiviteter, forløb og/eller generel sparring. Samarbejderne består typisk af
mellem to til fire afdelinger med ca. 25 km afstand af hinanden. Afstanden kan dog variere i
forhold til hvor god infrastrukturen er i området. Etablering af klynger bør altid baseres ud fra de
lokale ønsker. Flere af sådanne samarbejder opstod under Frivilligmøderne.

5

Kilder til disse undersøgelser samt forslag til videre læsning findes på side 55-56.
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8.0 Coding Pirates-kulturen
En organisationskultur består af de organisatoriske normer, værdier, holdninger og handlinger,
der gør organisationen til det, den er. At kigge nærmere på Coding Pirates-kulturen kan fortælle
os, hvor vi kommer fra, hvor vi er nu, og hvor vi er på vej hen. Kulturen udtrykkes både bevidst og
ubevidst og har en gennemgribende effekt på organisationen. Derfor er kulturforståelse et vigtigt
værktøj i både indsigt og udvikling af Coding Pirates.
De mange tiltag, der foretages i organisationen, er allerede begyndt at forandre visse dele af
kulturen i Coding Pirates. Der sker ofte en form for aha-oplevelse, når frivillige fra forskellige
afdelinger mødes og taler om organisationen og de lokale udfordringer og succeser. Landsmødet,
Frivilligmøderne og senest EXPLORE har - i tillæg til de tidligere generalforsamlinger og
kaptajnsdage - bl.a. været med til at facilitere disse fysiske mødesteder mellem de kulturelle
perspektiver på tværs af foreninger og afdelinger. Møderne har i høj grad bidraget til mange nye
perspektiver og konstruktive debatter - både for de frivillige såvel som for Coding Pirates
Denmark (Sekretariatet og Hovedbestyrelsen).
I det følgende har vi set nærmere på den fælles Coding Pirates-kultur, subkulturerne og
fragmenteringen. Tilsammen danner de tre perspektiver et her-og-nu-billede af Coding Pirates,
som kan ændre sig over tid.

8.1 Fælleskulturen
Coding Pirates har nu eksisteret i fem år, hvorfor organisationens kultur er under forandring.
Fælleskulturen defineres ud fra få elementer, der går på tværs af foreninger og afdelinger. Visse
elementer eller antagelser lever kun blandt nogle medlemmer (og disses afdelinger), der har været
med længe og dermed også er med i en subkultur. Coding Pirates’ fælles værdier italesættes bl.a.
gennem hjemmesiden gennem beskrivelsen af Coding Pirates-manifestet, formålsbeskrivelsen og
nyheder. Derudover kommer de fælles værdier til udtryk i forhold til, hvad Hovedbestyrelsen
udtaler. Kreativitet, læring og fællesskab er gennemgående værdier for Coding Pirates.
I Coding Pirates eksisterer tre fysiske fællesskabssymboler: Den første er Coding Pirates logoet
og navnet, som er anvendt i hele organisationen. Den anden er maskotterne Kaptajn Hack og Miss
1337, som anvendes i store dele af organisationen. Den tredje er Coding Pirates-t-shirts. Både
børn og unge og frivillige bærer Coding Pirates-t-shirts, og det er et tydeligt tegn på, at man indgår
i et fællesskab.
Gennem Frivilligmøderne og de tre spørgeskemaundersøgelser kan vi se nogle gentagne
antagelser, som tages for givet af mange i Coding Pirates. Disse antagelser er bl.a., at Coding
Pirates er en organisation, som alle kender, og at ingen andre kan gøre det bedre end os. Andre
antagelser vedrører, at vi gør en stor forskel for lokalsamfundet, og endelig er der mange, der har
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en opfattelse af, at der ikke er styr på Coding Pirates Denmark (Sekretariatet og
Hovedbestyrelsen), og at man derfor må klare sig selv lokalt. Derudover er der mange, der mener,
at alt, hvad der foretages i Coding Pirates, er til debat.
Overordnet set står fælleskulturen i Coding Pirates svagt. De tre primære årsager er følgende:
●
●
●

Der er få kontaktpunkter mellem lokalmiljøer
Man deltager ikke i onlinemiljøet, da dette til tider har en hård og fjendtlig tone
Foreninger og afdelinger rundt om i landet opererer meget forskelligt

Der er derfor ikke en følelse af at være en del af et større fællesskab blandt mange af Coding
Pirates’ medlemmer. Derimod tegnes Coding Pirates i langt højere grad af sine subkulturer.

8.2 Subkulturer
I organisationen eksisterer mange stærke subkulturer. Oftest har subkulturen stort set ingen
interaktion med andre dele af organisationen. Nedenstående er en gennemgang af de mest
dominerende subkulturer i Coding Pirates lige nu.
Lokalforeninger
Stort set alle lokalforeninger og nogle lokalafdelinger fungerer som isolerede siloer med egen
kultur og ritualer. Grundet den fysiske adskillelse fra andre lokalforeninger bliver dette meget
tydeligt. Blandt de fleste lokalforeninger eksisterer der et ønske om at være en del af en større
helhed. Mange foreninger italesætter ønsker om at samarbejde med andre nærliggende
foreninger eller sågar på tværs af regioner/landsdele. Disse ønsker er positive, da de viser, at man
brænder for et større Coding Pirates-fællesskab. Dog er det vigtigt, at det baseres på
sammenhængen med den lokale kultur. En stærk lokalkultur er central for den frivillige indsats.
De første frivillige
Der er en lille gruppe tilbage af de frivillige, som har været med fra starten af Coding Pirates’
historie. De har været en del af foreningens opblomstring, hvor der blev skabt et stærkt
fællesskab med en masse initiativ og virkelyst. Det er sket ud fra nogle enkle, men stærke idealer
om, at alle (både frivillige og børn/unge) skal kunne have det sjovt og skabe teknologiske platforme
sammen. Den forening som de var med til at skabe, eksisterer ikke på samme præmisser i dag,
hvorfor denne subkultur føler, at Coding Pirates på grund af forskellige faktorer (eksempelvis en
større organisation og dermed mindre fællesskab, vores tilbud er ikke længere unikt, nye
frivilligprofiler mm.), og behovet for at professionalisere driften gør nogle utilfredse, fordi de føler,
at organisationen derved bevæger sig væk fra det oprindelige udgangspunkt.
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De nye
Dette er en større subkultur, der findes på tværs af flere afdelinger. Den ses typisk i afdelinger, der
er startet inden for de seneste tre år, og den kendetegnes ved, at man har nogle forventninger til
Coding Pirates om at være frivillig i en professionelt drevet organisation. Denne subkultur oplever,
at deres forventninger ikke bliver opfyldt, hvorfor de ofte har en holdning om, at “vi må klare os
selv”. Dét at være overladt til sig selv har styrket udviklingen af den lokale subkultur.
Teknologier
Der eksisterer flere fællesskaber og subkulturer omhandlende specifikke teknologier - f.eks.
robotter, Unity eller Scratch. Disse subkulturer kommer i spil som inspiration, og er et marked for
varierede oplevelser for børnene og de unge.

8.3 Fragmentering
Fragmentering er meningsfællesskaber, der ofte dannes i en kortere periode omkring et specifikt
emne. Der eksisterer en del fragmentering i Coding Pirates. Det ses primært ved uenigheder, hvor
diskussioner kan nå op på politisk niveau. Ved disse uenigheder ser vi, at individer og
organisationsenheder danner midlertidige alliancer for at arbejde hen imod et fælles mål.
Uenigheder varierer. Nedenfor oplistes eksempler på nogle af de uenigheder, der er
tilbagevendende diskussioner i Coding Pirates:
Undervisning vs. IT-kreative forløb
Denne uenighed handler primært om, hvorvidt aktiviteter skal betegnes som ‘undervisning’ eller
‘IT-kreative forløb’. Dette er en løbende diskussion i Coding Pirates. Diskussionen handler både
om en overordnet begrebsforståelse/uenighed, og om hvordan implementeringen skal se ud.
Målgruppe
De elementer der diskuteres i forhold til Coding Pirates’ målgruppe varierer. Men et
tilbagevendende emne er især håndteringen af de yngste børn og unge samt involvering af de
ældste. Coding Pirates’ officielle aldersgrænse danner ofte ramme om debatten. Der er både folk,
der synes, at aldersgrænsen skal udvides, såvel som der er folk, der synes, at aldersgrænsen bør
indskrænkes.
Frivillig vs. barn/ung
Der er løbende debat om, hvorvidt Coding Pirates’ primære fokus bør være på børnene og de unge
eller de frivillige. Et spørgsmål, der ofte bliver stillet i denne debat, er ‘Hvorfor er Coding Pirates
sat i verden? For børnene/de unge eller for de frivillige?’.
Motiverede børn og unge
Denne uenighed handler om hvorvidt forløbene er spændende nok for børnene og de unge, eller
om børnene og de unge generelt er umotiverede. Diskussionen bunder ofte i en frustration over et
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aktuelt stort frafald af børn og unge i en afdeling, men kan også bunde i, at de frivillige efterspørger
pædagogiske kompetencer i at motivere og fastholde børnene og de unge på en sjov og
inkluderende måde.
Diversitet
Diskussionen om diversitet har mange variationer: Er det overhovedet nødvendigt at fokusere så
meget på diversitet, og hvorfor skal det være et fokuspunkt for organisationen? Senest har der
været en diskussion om, hvorvidt det var relevant at inkludere muligheden for at afkrydse ‘Andet’
under køn i både Medlemssystemet såvel som udsendte spørgeskemaer.

8.4 Fælles sprog og terminologi
I Coding Pirates eksisterer kun meget lidt fælles terminologi. Eksempelvis er ordet
‘Afdelingskaptajn’ udbredt i det meste af organisationen. Dog dækker ordet over noget forskelligt
fra afdeling til afdeling, og i nogle få afdelinger betegnes alle frivillige som ‘kaptajner’. Nogle
afdelinger har selv opfundet udtryk som ‘matros’, ‘styrmand’ og ‘navigatør’ og er derfor kun
anvendelige i lokale kontekster, da udtrykkene ikke har en bred forankring i hele Coding Pirates.
Eksemplerne ovenfor giver et godt billede af, at der ofte er et ubevidst behov for at forklare
forskellige udtryk og titler, når man mødes på tværs af organisationen. Det er dog ikke alle
frivillige, der er klar over, at andre afdelinger benytter samme begreber, men bruger dem
forskelligt. Dermed mister meget terminologi sin betydning.
I organisationen er der derfor et stort behov for at arbejde løbende på at etablere en bredere
fælles-terminologi, som kan skabe et fælles sprog. Dette stiller krav til den brede kommunikation,
om at være ekstra tydelig i, hvad der menes, for at sikre at der opnås en forståelse hos
modtageren.
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9.0 Kommunikation og synlighed
Kommunikationsmæssigt er Coding Pirates under forandring på baggrund af den nye
kommunikationsstrategi. Nedenstående gennemgang vil derfor udelukkende fokusere på
udvalgte områder og altså ikke hele kommunikationsindsatsen.

9.1 Coding Pirates-brandet
Coding Pirates’ brand er et de største aktiver, organisationen har. En fortsat indsats med at
udvikle brandet strategisk er central for at varetage og opretholde organisationens værdi.
Sprogbrugen og præsentationen af brandet taler stærkt til meningsdannere og øvrige
interessenter (f.eks. fonde og virksomheder), men halter når der sigtes efter hr. og fru Danmark.
Kommunikationens rækkevidde uden for fagfelter som tech/IT og pædagogik er derfor meget
begrænset.
Coding Pirates-brandet er også relevant for den interne identitetsdannelse, hvor dét at høre til
Coding Pirates er noget, man er stolt af. Både børn og unge og frivillige oplever en værdi i at
identificere sig med brandet. Derfor er også vigtigt i udviklingsarbejdet med Coding
Pirates-brandet at være opmærksomme på sammenhængskraften mellem de mange områder,
brandet påvirker. Flere frivillige rapporterer, at Coding Pirates’ manifest og kommunikationen fra
Hovedbestyrelsen har en meget akademisk ordlyd. Flere opfatter dette som værende højtragende
og derigennem noget, de har svært ved at genkende sig selv i. Det synes derfor oplagt at lave en
indsats for at skabe en større sammenhæng i kommunikationen.

9.2 Opfattelse af Coding Pirates - børn/unge og forældre
I Brugerundersøgelsen blev både børn/unge og forældre præsenteret for 15 ord om Coding
Pirates. Ordene er kopieret fra Coding Pirates’ vision og manifest. Ordene blev oplistet i denne
rækkefølge:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fællesskab
Hygge
Vovemod
Kreativitet
Digital dannelse
Venskaber
Design
At nørde sin interesse
Skaberkraft
Frirum
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●
●
●
●
●

Kodning
Opfindsomhed
Læring
Idéudvikling
Robotter

De blev derefter bedt om at afkrydse de ord, de forbinder med Coding Pirates:

Forældre

Børn/unge

De fem mest anvendte ord:

De fem mest anvendte ord:

1. Kodning: 75 %

1. Kodning: 79 %

2. Læring: 64 %

2. Kreativitet: 55 %

3. At nørde sin interesse: 60 %

3. Hygge: 52 %

4. Kreativitet: 60 %

4. Læring: 50 %

5. Digital dannelse: 60 %

5. At nørde sin interesse: 46 %

De tre mindst anvendte ord:

De tre mindst anvendte ord:

1. Vovemod: kun 1,5 %

1. Vovemod: kun 5 %

2. Venskaber: kun 10,5 %

2. Frirum: kun 18 %

3. Frirum: kun 17 %

3. Skaberkraft: kun 21 %

Det er interessant, at ‘kodning’ er dét ord, som både forældre og børn/unge forbinder mest med
Coding Pirates. Både forældre og børn/unge er altså enige om, hvad Coding Pirates handler om. I
de kvalitative besvarelser beskriver flere forældre endvidere, at deres opfattelse af Coding Pirates
er, at det er en kodeklub, hvor man lærer at kode. På tredjepladsen over mest anvendte ord ved
børnene er det Hygge, der får 52 %, mens det ved forældrene kun får 31 %. Dette kan sige noget
om, at børnene anser samværet og det sociale som en større del af dét at gå til Coding Pirates, hvor
forældrene nærmere anser Coding Pirates som et interessefællesskab med fokus på læring og
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digital dannelse. Fremadrettet bør man overveje, om det er vigtigt for organisationen at øge fokus
på forældreinddragelsen med henblik på at skabe stærke fællesskaber for børnene og de unge
uden for selve aktiviteten. Det bør endvidere indtænkes i markedsføringen, at børn og voksne ser
forskelligt på Coding Pirates.
I Brugerundersøgelsen blev sammenholdet vurderet på en skala fra 1-5, hvor forældrene svarede
følgende:

Derudover mener hele 80 % af forældrene, at deres barn ikke har fået venner, som barnet ses med
uden for Coding Pirates:
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Det vækker ærgrelse, at så mange forældre mener, at sammenholdet kun er middel eller under
middel, samt at deres børn ikke får nye venner. Det er ambitionen, at Coding Pirates skal være et
sted med et stærkt socialt fællesskab blandt børnene og de unge.
Kun 13 % af forældrene har oplevet, at deres børn har fået nye venner til Coding Pirates.
Forældrene ved ikke hvordan, de skal komme i kontakt med andre forældre til Coding Pirates for
at facilitere, at deres børn ses med de andre børn uden for klubaftenerne. Der ligger en oplagt
mulighed for at inddrage forældrene og styrke de sociale rammer omkring Coding Pirates.
Til sammenligning spurgte vi også børnene/de unge, om de havde fået venner fra Coding Pirates,
som de sås med udover klubaftenerne:
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9.3 Opfattelse af Coding Pirates - frivillige
I Frivilligspørgeskemaet spurgte vi de frivillige hvilke ord, de forbinder med Coding Pirates.
Ordene blev oplistet i samme rækkefølge som i Brugerundersøgelsen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fællesskab
Hygge
Vovemod
Kreativitet
Digital dannelse
Venskaber
Design
At nørde sin interesse
Skaberkraft
Frirum
Kodning
Opfindsomhed
Læring
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●
●

Idéudvikling
Robotter

Blandt de frivillige er fællesskab, kodning o
 g kreativitet de ord, de fleste frivillige forbinder med
Coding Pirates:

Til sammenligning med forældre og børn/unge er det tydeligt, at de frivillige vægter fællesskabet
som en bærende faktor for det frivillige arbejde i Coding Pirates.

9.4 Online platforme og kanaler
Ifølge de to spørgeskemaundersøgelser foretrækker både afdelingskaptajner og frivillige at
kommunikere via e-mail. Hvor brugen af facebook eller slack som det sekundære kommunikations
værktøj varrier mellem afdelinger, facebook har dog større tilslutning blandt de frivillige end slack.
E-mail bruges typisk som direkte kontaktmiddel og til vidensdeling (f.eks. via nyhedsbrevet
PiratNyt til frivillige), og Facebook er et community-værktøj, der bør varetages som sådan. Dét,
der betyder noget i forhold til foretrukne kommunkationskanal(er), er, at det er et medie, man
anvender i forvejen og dermed føler sig tryg ved at bruge. Samtidig udtrykkes et ønske om at
klarlægge hvilke kanaler, der skal anvendes og til hvad, så man kan deltage, hvor det er
meningsfuldt. Dette ønske er særligt udtalt blandt de frivillige.
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På alle kommunikationskanaler er det vigtigt at ramme et niveau, hvor den delte information
opleves som værdifuld og kommer i overskuelige mængder. Både frivillige og forældre udtrykker
tilfredshed i forhold til mængden af kommunikation (kilder: Brugerundersøgelsen og
Frivilligspørgeskemaet).
På nuværende tidspunkt er Coding Pirates’ hjemmeside udgangspunktet for al information, der
deles på andre kanaler, som kommer fra Coding Pirates Denmark (Sekretariatet og
Hovedbestyrelsen). Således er alt samlet ét sted. Hjemmesiden har flere områder, hvor den
trænger til opdatering, og det bør være en prioritering, at den løbende opdateres i takt med, at
behovene bliver klarere.
Både Slack og Maskinrummet er kommunikationskanaler, der benyttes i meget forskellig grad
blandt foreningerne og afdelingerne. Slack er et værktøj, der er udviklet til, at man nemmere kan
arbejde sammen. Coding Pirates’ forskellige Slack-kanaler skyder i dag i mange retninger, da det
både anvendes som community, videndeling, aktivitetsplanlægning og til koordinering med
forskellige styregrupper. I Frivilligspørgeskemaet bad vi til sidst om, at man kunne melde sig til,
hvis man ønskede at hjælpe til under EXPLORE. Her tilmeldte 21 frivillige sig, hvoraf kun otte
ønskede at bruge Slack som kommunikationsmiddel. Dette er med til at tydeliggøre, hvordan Slack
kun har begrænset anvendelse som arbejdsredskab i Coding Pirates.
Maskinrummet er både en vidensdeling- og udviklingsplatform. På nuværende tidspunkt
anvendes den dog primært som en platform til vidensdeling. Maskinrummet er udfordret af, at den
kræver et login samt at funktionaliteten med både udvikling og deling af materiale skaber
forvirring for dem, der gerne vil have en 100 % færdig løsning. Resultatet er, at Maskinrummet kun
taler til en meget lille del af frivilliggruppen.
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10.0 Konklusion
Coding Pirates har en lang række områder, hvor der ligger et stort potentiale for udvikling og
styrkelse. Samtidig er der en række udfordringer af varierende størrelse. Centralt for alt dette er,
at der er langt færre ressourcer og organisering i forhold til hvilke indsatser, der er relevante for
organisationen. Derfor er strategiske prioriteringer altafgørende for Coding Pirates’ videre
udvikling.
Markedet for IT-kreativitet og digital dannelse er under stor udvikling og de beslutninger, der
træffes i Hovedbestyrelsen de næste to år, vil være centrale for, hvilken type organisation Coding
Pirates bliver i fremtiden. Et vigtigt strategisk valg er bl.a. om man ønsker, at Coding Pirates skal
være en stærk nicheorganisation, eller om Coding Pirates skal være den primære organisation,
som varetager børns digitale dannelse i Danmark.

10.1 Konkurrence
Da Coding Pirates startede for fem år siden, var vi frontløbere. Vi har været med til at skabe et nyt
fritidstilbud for børn og unge, der har en interesse i at udvikle deres teknologiske vovemod. I dag
ser markedet anderledes ud. En række andre frivillige organisationer er skudt op, som
gennemfører aktiviteter, der minder om Coding Pirates’. Endvidere er Coding Pirates’ målgruppe
blevet aktive i skoletiden med fag som ‘teknologiforståelse’ samt DR’s store læringsprojekt
’ultra:bit’ specifikt omhandlende kodning, teknologi og digital dannelse. Derudover tilbyder
ungdomsskolerne hold i stil med Coding Pirates’ klubaftener, mens flere firmaer tilbyder digitale
såvel som fysiske forløb i stil med Coding Pirates’ klubaftener. Alt dette leder til en øget
konkurrence, som stiller højere krav til indholdet på Coding Pirates’ klubaftener og den lokale
håndtering af frivillige.
Til trods for øget konkurrence er Coding Pirates stadig foran - primært pga. vores store
udbredelse i hele Danmark samt vores stærke brand. Men i de kommende år må det forventes, at
konkurrencen kommer til at vokse. Den øgede konkurrence skal d
 er tages højde for i forhold til,
hvordan Coding Pirates ønsker at positionere sig på markedet. Den øgede konkurrence bringer
også nyt potentiale med sig i form af nye samarbejder og partnerskaber. Eksempelvis kan en
indirekte konkurrent som e-sportsklubberne være en værdifuld partner i adgangen til kommunale
ressourcer og fælles aktiviteter. Lignende organisationer, som f.eks. Teknologiskolen, kan være
oplagte samarbejdspartnere i forhold til besøg hos hinanden samt til sparring mellem frivillige.
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10.2 Indsatser
Coding Pirates’ frivillige, børn/unge og forældre er generelt ressourcestærke, og der er et stort
antal iværksættere blandt dem. I lokalafdelingerne finder man selvsagt den største viden om
lokalmiljøerne. Tilfører man viden og sparring til de selvorganiserende lokalmiljøer, kan
lokalafdelingerne løse størstedelen af udfordringerne, de står overfor med få ressourcer og stor
succes - sammenlignet med hvis man igangsætter en national indsats. Derfor bør man altid stille
spørgsmålet om, hvordan det kan spille sammen med de selvorganiserede lokalmiljøer, når man
står overfor at skulle igangsætte nye indsatser.

10.3 Fra enten-eller til både-og
Coding Pirates’ stærke subkulturer og gode fokus på at skabe et rum, hvor de lokale kræfter
kommer bedst muligt i spil, vil bedst understøttes af et skift fra at fokusere på ‘enten-eller’ til at
tale mere om ‘både-og’. En af grundstenene i at Coding Pirates er nået til sin nuværende position,
er at man har rummet forskelligheder. Specialiserede afdelinger og generalist-afdelinger kan
eksistere side om side og tilsammen skabe et stærkere Coding Pirates, end nogen af dem kan gøre
alene. Hvis vi både kan have fokus på de 9-12-årige og samtidig rumme afdelinger, der tilbyder
gode tilbud til de 7-8-årige og 13+-årige, opnår vi et mere diverst Coding Pirates, som flere kan
spejle sig selv i. Hermed kan fokus også rykkes fra, om det er det ene eller det andet, der er ‘rigtigt’,
til hvad der er muligt i de forskellige lokalafdelinger.

10.4 Forandring
På nuværende tidspunkt eksisterer der allerede flere indsatser og projekter, der imødekommer
potentialer og udfordringer i organisationen. Men forandring tager tid - specielt i en stor og
geografisk bred organisation. Når nye indsatser søsættes, bør man derfor altid overveje samspillet
med allerede eksisterende indsatser, og om det er det rigtige sted at investere yderligere
strategiske ressourcer.
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Handlingsanbefaling I: Afdelings- og
foreningsudvikling
Hvert trin i afdelingsudviklingen og de forskellige niveauer af foreningsorganiseringen har
forskellige behov. Det er centralt for udviklingen af lokalmiljøerne i Coding Pirates, at man
anerkender, hvor i processen afdelingen er, og hvilken type organisering der ønskes. I arbejdet
med at støtte lokalforeningerne bør der derfor være et fokusområde omkring ledelse og
organisering i lokalmiljøet, hvor der opstilles nogle klare rammer og afgrænsninger for opgaven i
forhold til beslutningstagen.
Vores anbefaling lyder derfor på, at der bør tages en debat om følgende:
●
●
●

●

Hvor meget skal være op til den enkelte forening i forhold til at støtte lokalafdelingerne i
ledelse og organisering?
Bør Coding Pirates Denmark yde støtte til kurser (eller lignende) til lokalforeninger i
forhold til bedre ledelse og organisering?
Bør der udarbejdes mere konkret vejledning til foreninger og afdelinger om, hvordan de
bedre bliver i stand til at skabe gode strukturer, der understøtter organisering lokalt samt
skaber et fælles sprog?
Hold eksisterer i de fleste afdelinger, som en uformel struktur, der varetager forløbene.
Samtidig er de centrale for Coding Pirates’ virke. Det er derfor vigtigt, at der tages stilling
til, hvordan man ønsker at arbejde med holdene som en del af organisationen.
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Handlingsanbefaling II: Medlemmer
Coding Pirates aktiverer 0,2 % af Danmarks befolknings 7-17-årige. Sammenholder vi dette tal
med det faktum, at den primære forældre- og frivilliggruppe i Coding Pirates består af
ressourcestærke og veluddannede personer, tyder det på, at Coding Pirates kun i begrænset
omfang appellerer til forældre uden for tech- og IT-branchen.
Uddannelsesmæssigt har 74 % af de frivillige en mellemlang eller lang videregående uddannelse
(medregnet er også ph.d.-grad). På landsplan udgør denne gruppe 28 % af befolkningen mellem
15-69 år. Det tyder på, der er et stort potentiale for at rekruttere frivillige blandt andre end
højtuddannede.
Vores anbefaling lyder derfor, at der bør tages en debat om følgende:
●

Ønsker man (fortsat) at arbejde for en stærk niche-organisation, eller ønsker man
en stor, bred organisation, der når bredt ud i den indeværende strategiske periode?

●

I hvor høj grad ønsker man at målrette rekrutteringen mod den nuværende
primær-aldersgruppe på 9-13 år, hvor der lige nu er gode eksisterende rammer og
stort vækstpotentiale?

●

Flere lokalafdelinger har succes med rammer rettet mod 7-9-årige og 13+-årige. I
hvor høj grad ønsker man at understøtte dette arbejde og udbrede viden om,
hvordan det virker?
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Handlingsanbefaling III: Medlemsudvikling
Den nuværende medlemsudvikling kræver opmærksomhed og stillingtagen, hvorfor følgende
spørgsmål bør diskuteres for at skabe en god ramme for medlemskabet i Coding Pirates:
●

Skal det fortsat være muligt at udføre frivilligt arbejde uden at være officielt medlem af
Coding Pirates? Hvis ja, er der så nogle aktiviteter, hvor medlemskab skal være påkrævet?

●

Er der nogle beslutninger, der kun kan træffes i den demokratiske struktur? F.eks.
beslutninger vedrørende økonomi, organisering, foreningsmål m.m.

●

Medlemstallet og ventelisten bør følges og analyseres efter hver sæson, for at kunne følge
udviklingen og fange eventuelle mønstre.

●

Folk på venteliste bør årligt bekræfte, at de fortsat ønsker at stå på ventelisten. Dette bør
ske for at opnå et mere retvisende tal end nuværende.

●

Der bør sættes nogle ambitiøse mål ude i lokalforeningerne om at fastholde
gennemsnitlige barn/unge i minimum et år (dvs. i to sæsoner).

det
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Handlingsanbefaling IV: Coding
Pirates-kulturen
Mange elementer af den eksisterende Coding Pirates-kultur vil flytte sig organisk med
organisationen gennem de indsatser, der gennemføres. Bevidstheden om, hvordan man
interagerer med kulturen, er dog central for at opnå succes. Sammenhængen mellem kulturen og
strategien for Coding Pirates er et oplagt sted at udforske nye potentialer, der kan sættes i spil i
forhold til nogle af de områder, hvor der kan gøres en indsats.
Vores anbefaling lyder derfor, at der bør tages en debat om følgende:
●

Når uenigheder og diskussioner koger over og en eller flere personer overskrider den
gængse grænse for god opførsel, bør man have retningslinjer for, hvordan man skal handle.
Eksempelvis påtaler, eksklusion eller lignende.
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Handlingsanbefaling V: Kommunikation
Den nye kommunikationsstrategi tager højde for mange af Coding Pirates’ udfordringer, hvorfor
nedenstående handlingsanbefalinger primært tager udgangspunkt i organisering. På baggrund
heraf lyder vores anbefaling, at der bør tages en debat om følgende:
●

Der bør laves en brugerfokuseret behovsanalyse, hvor brugen af Coding Pirates’
forskellige kommunikationsplatforme skal tages op til overvejelse.

●

I forhold til kommunikationen omkring diversitet bør der i alle undersøgelser,
tilmeldingsblanketter m.m. være en ‘andet’-afkrydsningsmulighed ved køn. Både
Brugerundersøgelsen og Frivilligspørgeskemaet har vist, at der blandt børnenes/de unges
forældre og blandt de frivillige er enkelte personer, der ikke identificerer sig som mand
eller kvinde. Coding Pirates skal også rumme disse personer.
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