
Spilletilladelse 
 KlubUglen 

 
 
Kære forældre! 
KlubUglens personale har besluttet, at I som forældre skal give jeres tilladelse til hvilke 
elektroniske spil jeres barn må spille i KlubUglen. 
Der findes ikke en lovgivning i Danmark, som angiver hvilke spil der tillades for de enkelte 
aldersgrupper. I stedet har man valgt at følge den europæiske PEGI mærkning af spil som 
har til hensigt at vejlede forældre om de enkelte spils egnethed for aldersgrupperne. 
Generelt hersker der stor forskellighed blandt forældre, pædagoger og fagfolk i opfattelsen 
af især visse skydespil og action spils egnethed for børn. 
KlubUglen har vurderet at spil som f.eks. Counter-Strike og Fortnite indeholder gode 
muligheder for at fremme holddannelse og samarbejde mellem spillerne, på trods af at 
spillene har PEGI aldersmærket 12+ og op. 
Spillet foregår under konstant voksenopsyn, og der kan højst spilles 2x30 minutter pr 
medlem om dagen. Klubbens personale har til opgave at holde øje med børn som 
mistrives eller misforstår legen i spillet, og evt. får problemer med at skelne virkelighed fra 
fiktion. 
KlubUglen har en lang række muligheder for andre spil, for medlemmerne der falder 
indenfor PEGI mærkningens vejledning om alder, og som kan spilles under samme 
betingelser som ovenstående. Desuden byder internettet på en lang række spil og 
websites, som ikke alle er PEGI mærket. Her gælder det at klubbens personale foretager 
en nøje vurdering af de enkelte spils indhold og egnethed, som klub aktivitet for 
aldersgruppen. 
KlubUglens spil, som i forhold til PEGI mærkningen falder uden for juniorklub 
aldersgruppen 9-14 år er eks.: Counter-Strike (CS:GO) + Fortnite + Wrestling. I bedes 
derfor aflevere dette skema med jeres tilladelse, hvis jeres barn skal have mulighed for at 
spille et af ovenstående spil. 
Der bliver løbende kontrolleret om medlemmerne har den fornødne tilladelse til at spille de 
pågældende spil. Jeres besvarelse vil også indgå som retningslinjer for hvilke spil 
klubmedarbejderne, fremover skal tilbyde klubbens medlemmer. 
 

Undertegnede giver hermed min tilladelse til at: Klubmedlems navn: 
 

 _________________________________Klasse:________ 
 

Må gerne spille alle de ovenstående spil (sæt kryds)_____ 
 

Dato og forældreunderskrift :________________________________ 
 

Afleveres i Klubben 


