På fritidsgården har ungdomarna som besöker oss möjlighet att syssla med många
olika aktiviteter. Hos oss finns biljard- och pingisbord, hobbyrum för olika former
av skapande verksamhet, en studio där man har möjlighet att sjunga och spela
gitarr, piano eller digitaltrummor. När vädret tillåter har vi också tillgång till
basket- och fotbollsplaner, och i köket går det utmärkt att baka om man är sugen.
Men en annan viktig del på gården, åtminstone för ungdomarna själva, är
möjligheten att kunna spela TV- och dataspel tillsammans med sina kompisar. I
dagens samhälle har dataspel kommit att bli en allt mer accepterad
hobbysysselsättning, och för flertalet unga har det kommit att bli mer än en hobby.
Svenska SVT och TV6 sänder bland annat SM i e-sport, och många ungdomar
hejar på deras favorit e-sportlag lika mycket som på deras favoritlag i ”vanliga”
sporter. Till exempel är ”Ninjas in Pyjamas”, de svenska världsmästarna i spelet
Counter-Strike, idag många ungas idoler.
Därför vill vi nu fråga er föräldrar om det är ok för ert barn att på fritidsgården,
under ordnade och övervakade former, spela utvalda spel som de egentligen inte
har åldern inne för. Detta eftersom efterfrågan från våra besökare har varit hög.
Det är heller inte ovanligt att vi får höra ”men det får jag ju lov att spela hemma!”.
Vi har efter en lång diskussion fritidsgårdar emellan kommit fram till att detta kan
vara ok, så länge barnet har målsmans godkännande. Ålderssättningen på spel är
trots allt en rekommendation, och är alltså inte lagstadgad.
Vi vill poängtera att vi ändå drar gränsen någonstans, och även om en ungdom
fått godkännande från föräldrar så finns det spel vi aldrig accepterar på gården, då
vissa spel har ett innehåll som är direkt riktat mot vuxna (som till exempel spelet
Grand Theft Auto).
-----------------------------------------------------------Jag/vi tillåter att mitt/vårt barn spelar vissa spel på
fritidsgården, trots att åldersrekommendationen för
spelet är högre än barnets ålder. Detta gäller till
exempel för spel som Counter-Strike (16 år) eller
League of Legends (13 år).

Kontakta gärna oss om ni har några frågor eller funderingar!
Barnets Namn
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