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Coding Pirates mangler frivillige
Corona har gjort det svært for kodepira-
terne hos Coding Pirates at mødes, men 
nu er de igen mødeparate og næste 
sæson starter til september. Hvis de vel 
og mærke kan få nok frivillige til at melde 
sig.

Louise Holmgaard Nielsen
lonie@jfmedier.dk

NYBORG: - Jeg synes, det er så
vigtigt, at vi har det her til-
bud. Det er noget andet end
håndbold og fodbold, fortæl-
ler Christel Rasmussen, mens
de første børn til aftenens
klubmøde en efter en kom-
mer ind i det lånte klasselo-
kale på Birkhovedskolen
denne onsdag aften.

Sammen med to andre fri-
villige står hun for at hjælpe
og guide børnene, når de ka-
ster sig over at bygge, ekspe-
rimentere og lege med tekno-
logi.

Det er netop de frivillige
kræfter, der er med til at dri-
ve Nyborg afdelingen af den

landsdækkende forening
Coding Pirates, hvor børn og
unge kan lære at 3D printe,
bygge robotter af legoklodser
og kode computerspil.

Men manglen på flere fri-
villige truer foreningens næ-
ste sæson.

- Man bliver hurtigt fordy-
bet, og som voksen kan man
ikke bare gå fra og til. Hvis
børnene gerne vil fordybe sig,
så skal de kunne det, og det
kræver bare flere folk, fortæl-
ler Christel Rasmussen.

Kombinerer socialt samvær 
og teknologi
I dag er de 5-6 frivillige til 10
børn. De håber, at de får fle-
re frivillige til næste sæson, så
der også er mulighed for at
flere børn kan komme til og
få den hjælp, de har brug for.

Coding Pirates mødes hver
onsdag i to timer, som her
under corona kun har været
på halvanden time, men ud-
over at fordybe sig i den tek-
nologiske verden, er der også
en del socialt ved at være med
i foreningen.

Coding Pirates tager for ek-
sempel til forskellige sociale
arrangementer. De har blandt
andet været til robotfestival
på Danfoss på Als.

- Vi vil gerne kombinere
det sociale og teknologi. Det
skal gerne være hyggeligt at
komme her, siger Christel
Rasmussen.

Kræver kun interessen
Hver lokalforening under
Coding Pirates bestemmer
selv, hvordan de strukturere
deres forløb, og det er også til-
fældet i Nyborg. Derfor vil
man som frivillig kunne være
med til at bestemme, hvor-
dan den næste sæson i efter-
året kan forløbe, og hvilke
nye teknologier de kan kaste
sig over.

Det kræver hverken at man
arbejder i IT-branchen eller
har andre forudsætninger ud-

I dag er de 5-6 frivillige hos Coding Pirates. De håber, at de får flere frivillige til næste sæson, så der også er 
mulighed for at flere børn kan komme og lege med teknologi. Her er det Jannik Nielsen, der hjælper Jakob 
med at programmere et spil. Foto: Louise Holmgaard Nielsen

over lysten og interessen til at
arbejde med teknologi og
børn.

- De forskellige frivillige
kommer med forskellige for-

udsætninger, og man behø-
ver hverken arbejde med tek-
nik eller IT til daglig, så læn-
ge man har interessen og har
lyst til at lære og hjælpe bør-

nene med de IT-udfordrin-
ger, de kaster sig over, siger
Christel Rasmussen og uddy-
ber:

- Det kræver ikke den sto-
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Christel Rasmussen elsker, at hun kan kombinere sin interesse for IT og bruge sit arbejde som lærer, når hun er frivillig hos Coding Pirates i Ny-
borg. Foto: Louise Holmgaard Nielsen

Christel er kaptajn for Coding Pirates: 
Luksus at gøre det, som jeg vil
Christel Rasmussen 
har været frivillig i 
Coding Pirates i 
Nyborg i fire år. Hun 
har taget over som 
kaptajn fra Jannik 
Nielsen, der var 
med til at starte 
afdelingen i Nyborg.

Louise Holmgaard Nielsen
lonie@jfmedier.dk

NYBORG: - Jeg forstår ikke, at
her ikke er flere lærere. Her
kan jeg gøre, hvad jeg vil, for-
tæller Christel Rasmussen.

Hun har været en del af lo-
kalafdelingen hos Coding
Pirates i snart fire år, og da
Jannik Nielsen stoppede som
kaptajn, som er foreningens
leder, trådte Christel Rasmus-
sen til. Og hun elsker det.

Især da det kan gøres i
kombination med hendes ar-
bejde som lærer på Lange-
skov Skole.

- Jeg har arbejdet med ro-
botter i indskolingen for sjov
af interesse, og jeg kunne se
på børnene, at det motivere-
de dem helt vildt. Det kunne
noget andet, end det vi nor-
malt arbejdede med, og det
fangede nogle andre børn,
fortæller Christel Rasmussen,
som herefter meldte sig ind
som frivillig i lokalforeningen
i Nyborg.

Frihed til at bestemme
Som folkeskolelærer er der
både forudbestemte lærepla-
ner og en fast procedure, man
skal følge, men hos Coding

Christel Rasmussen bruger for eksempel tiden til at hjælpe de forskelli-
ge med deres projekter. Her er det Birk Hedan og hans mor, der er gået i 
gang. Foto: Louise Holmgaard Nielsen

Jeg synes, det er luksus at få lov til at fordybe 
mig i det om aftenen og have færre børn per 
voksen, og gøre det lige som jeg vil
CHRISTEL RASMUSSEN

”

Pirates bestemmer de frivilli-
ge selv, hvordan de griber op-
gaven an, og det er op til hver
enkelt lokalafdeling.

Christel Rasmussen elsker
denne frihed til at bestemme,
hvad de skal kaste sig over
den kommende sæson.

- Jeg synes, det er luksus at
få lov til at fordybe mig i det
om aftenen og have færre
børn per voksen, og gøre det
lige som jeg vil, fortæller hun.

Børnene lærer af det
Som frivillig hos Coding Pira-
tes kræver det ikke nødven-
digvis en masse viden om
teknologi og IT. Det havde
Christel Rasmussen heller ik-
ke, da hun startede.

Alt det kræver er en inter-
esse for teknologi og for at
hjælpe børnene med det, når
de mødes hver uge på Birkho-

vedskolen.
Arbejdet med for eksempel

at bygge robotter af legoklod-
ser, 3D-printe alverdens ting
eller at kode computerspil gi-
ver også nogle muligheder for
børnene, som kan hjælpe
dem med fremtidens tekno-
logiske udfordringer.

- På en eller anden intuitiv
måde kan man bare mærke,
at det er vigtigt at børnene
lærer det her med teknologi,
og det gør børnene også selv.
De lærer noget, der er vigtigt
for fremtiden, og det er noget,
de kan bruge, forklarer Chri-
stel Rasmussen.

Hos Coding Pirates er de en
gruppe frivillige på 5-6 styk-
ker, som hver især har for-
skellige forudsætninger. Chri-
stel Rasmussens mand er
også en del af foreningen, og
det har sine fordele.

- Min mand arbejder i IT-
branchen, og det er nem må-
de, vi kan forene vores inter-
esser. Det er også lidt hygge-
ligt, at det blevet et lille par-
projekt på den måde, fordi så
forener vi det, jeg ved om
børn, og det han ved om pro-
grammering, siger Christel
Rasmussen.

Ny afdeling i Langeskov
I Nyborg kommer børnene
både fra byerne omkring Ny-
borg, men også udenfor kom-
munens grænser fra Fyns Ho-
ved, Langeland, Svendborg og
Langeskov.

I sidstnævnte by er der
også en forældre, hvis barn
har gået i foreningen i Ny-
borg, som netop er i gang
med at starte en afdeling op
der. Der er kun glædeligt, for-
tæller Christel Rasmussen. Jo
flere jo bedre.

- Det er kun godt, for så har
vi nogle at lege med. Vi har af-
talt, at når de kommer i gang,
så skal vi prøve at lave noget
sammen, siger Christel Ras-
mussen.

Stort set alle frivillige, und-
tagen Christel Rasmussen og
hendes mand, har haft børn i
foreningen. Hvis der er vente-
lister, giver det også nogle for-
dele at være frivillig samtidig.

For de andres frivilliges
vedkommende har de haft
deres børn med både drenge
og piger. I de afdelinger, hvor
der er venteliste, kommer
man også foran, hvis foræl-
drene er frivillige, siger Chri-
stel Rasmussen.

I Nyborg er der ikke vente-
lister, og alle er velkommen,
hvis de har lyst, når den nye
sæson starter i september.

De forskellige 
frivillige kommer med 
forskellige 
forudsætninger, og 
man behøver hverken 
arbejde med teknik 
eller IT til daglig, så 
længe man har 
interessen og har lyst til 
at lære og hjælpe 
børnene med de IT-
udfordringer, de kaster 
sig over
CHRISTEL RASMUSSEN

”

Coding Pirates i Nyborg mangler 
frivillige for at kunne fortsætte 
efter sommerferien. Alfred på bil-
ledet har været med i to år og går 
på Danehofskolen. Foto: Louise 
Holmgaard Nielsen

FAKTA

OM CODING PIRATES
Coding Pirates startede på IT-universitetet i København i 2013, 
og har siden spredt sig til hele landet.

Formålet med Coding Pirates er at introducere børn til teknologi 
gennem leg og kreativ tænkning.

Afdelingen i Nyborg blev startet af to forældre i 2016, og startede 
med at holde til på Danehofskolen. I 2020 flyttede de til Birkho-
vedskolen, som har stillet lokaler, Lego og 3D printere til rådig-
hed for foreningen.

Under corona har de måtte aflyse deres mødeaftener, men i 
2021 kunne de igen starte op.

Lige nu er de 5-6 frivillige og 10 børn i foreningen.

Hvis man har lyst til at blive en del af Coding Pirates eller at høre 
mere, kan man kontakte dem via deres hjemmeside eller på 
Facebook.

re matematikuddannelse at
være her. Det kræver bare in-
teressen, og man kan søge på
Google og Youtube, hvis man
mangler inspiration.

Næste sæson starter til sep-
tember, og de frivillige, som
både kan være unge fra gym-
nasiet men også forældre til

børn, der er tilmeldt forenin-
gen, mødes et par gange i au-
gust for at planlægge den næ-
ste sæson.

Hvis man gerne vil høre
mere, kan man tage fat på
Coding Pirates via deres
hjemmeside eller på Face-
book.


