Hei, Spillhuset er en frivillig organisasjon og vi ønsker nytt lokale.

Vårt tilbud/ hva vi driver med
Spillhuset er et sted som drives av data- og videospill interesserte som brenner for
Gaming kulturen, i samarbeid med Ungdom og fritid i Bærum kommune. Vi driver og
tilbyr et gratis lavterskeltilbud for barn og dataspill interessert ungdom.
Spillhuset drives av ungdom og voksne som lever for Gaming. Vi har lyst til å gi et
fritidstilbud til andre unge med samme interesse. Spillhuset får veiledning av
miljøterapeuter fra Utekontakten.
På Spillhuset kan man spille dataspill og henge med andre som har samme
interesse innenfor Gaming. Vi har 18+ kraftige Gaming pc-er, Nintendo Switch,
Playstation 4, 4 forskjellige VR briller, og en rekke brett- og retrospill. Det er også
mulig å ta med egne bærbare PC-er og koble seg opp på nett.
Vi har blant annet arrangert; LAN partyer (datatreff), spill turneringer og kodekvelder.
Dette er noe som vi ønsker å arrangere mer av. Spillhusets frivillige har bred
kunnskap innenfor IT, nettverk og PC. Dette er noe vi kan gi rådgivning innenfor. Vi
ønsker også å arrangere flere andre workshops, blant annet innen 3D printing, pc
bygging og koding for å nevne noen.

Historien til Spillhuset
Spillhuset-gjengen har samarbeidet siden slutten av 2014. Prosjektet startet med at
Utekontakten og ungdommene holdt et heldagsseminar for folk i kommunen som
møter ungdom som er interessert i dataspill. Seminaret ble holdt på Arena
Bekkestua. Ungdommene holdt foredrag om gameres perspektiv på Gaming og viste
frem ulike type spill til de fremmøtte. Det var første gang mange av deltakerne
prøvde dataspill. Seminaret ble en suksess.
Under evalueringen av seminaret dukket ideen opp om å etablere et sted hvor
ungdom som er interessert i Gaming kan komme og spille spill sammen med andre.
Ungdommene møttes regelmessig sammen med Utekontakten og jobbet med å
planlegge, skrive søknader, kjøpe inn utstyr og bygge pc-er. Siden Spillhuset åpnet
sine dører i januar 2016, har de oppnådd og deltatt i mye. I 2016 etablerte Spillhuset
seg som en frivillig organisasjon ved hjelp av Utekontakten, men de står nå på egne
ben.
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Først av alt, så har spillhuset hatt åpent hver fredag, noen torsdager og hver
mandag med kodekveld fram til korona stengte alt. Ikke nok med det, så fikk vi i
2017 støtte fra Gjensidige som gjorde at vi kunne åpne et lokale på Helset, i tillegg til
et lokale på Arena Bekkestua. I tillegg har vi arrangert sommer LAN party (datatreff)
og vinter/høst ferie LAN party i samarbeid med HeLP-Online. Når Covid-19 kom og
vi måtte stenge for besøkende, hadde vi fortsatt lyst til å kunne tilby noe. Derfor
begynte vi å sjekke og prøve ut streaming. Vi streamet litt for noen år tilbake, men
det ble først en fast ting når vi måtte holde stengt. Da begynte vi å prøve å gjøre det
så proft som mulig og streamet hver fredag. Det er kult at så mange har lyst til å
være med på å skape et sted for Gaming i Bærum! Alle i Spillhuset-gjengen jobber
frivillig.

Flere ting vi har oppnådd/ deltatt på
·

I mai 2018, hadde en gratis Gaming bod på X-games i tre dager fra 8 til 23:00,
med en stor mengde av besøkende.

·

12 august 2020 hadde vi en gratis Gaming bod på kadettangen med VR,
Nintendo switch og playstation 4 sammen med Ungdom og Fritid i Bærum
kommune.

·

I 4 år har vi arrangert valgfag hos Oslo Met i samarbeid med Gaming kontakten.
Der valgfaget var i «hvordan skape et Gaming-tilbud for unge», for barneverns
studenter fra Oslo Met.

·

Har samarbeid med Gaming kontakten der de låner lokalet og utstyret vårt.

·

I samarbeid med Sandvika VGS, Oppfølgingstjenesten og Utekontakten i Bærum
bidrar vi inn i et web basert tilbud til Sandvika VGS. Tilbudet er for elever som
sliter og i tillegg til den web baserte undervisningen, kan elevene game fysisk
med medelever en gang i uken.

·

Vi hadde et lignende tilbud som Sandvika VGS med Ramstad skole, fram til vi
byttet lokaler til Bærums Verk.

·

Enkelte fra Crewet er med på kveld 5 av «temakveld for foreldre med ungdom
som av ulike grunner ikke får til å gå på skole for tiden». Dette er temakvelder
som arrangeres av ressursteam for ungdom i Helsetjenester barn og unge,
Bærum Kommune.

·

To ganger deltatt/ blitt invitert på medietilsynets dataspillkonferanse.

·

Startet egen Discord server, som er en Online møteplass.
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·

Har egen Minecraft server.

·

Arrangert turneringer med andre fritidstilbud i hele landet. //Bitfix, UKN
(Trondheim)

·

Arrangert Junior gaming for 5-7 trinn etter skoletid som et alternativ til SFO på
torsdager.

Ny lokasjon
Siden vi startet på Arena Bekkestua er det flere kommuner og steder i landet som
har startet og ønsket å starte sitt eget Spill hus, men etter at vi byttet lokalet til Helset
fritidssenter så merket vi, at vi mistet en del av våre interesserte ungdommer. Dette
var blant annet fordi kollektivtilbudet gikk over 2 soner. På våre åpne fredagskvelder
har vi hatt besøkende fra både Bærum og Oslo.
Derfor ønsker vi et eget og mer sentralt lokale på Bekkestua og/eller i Sandvika. Med
dette kan flere få benyttet seg av vårt tilbud. Vi kan gjerne dele bygg med andre
fritidstilbud (for eksempel flisespikkeriet) for å kunne dele kunnskap og arrangere
brede arrangementer. Siden vi flyttet lokaler til Helset fritidssenter, har vi erfart at
Arena Bekkestua ikke lenger tilfredsstiller våre behov. Med ny lokasjon ønsker vi
egne lokaler ettersom at dette hjelper med sikkerhet av utstyr og at vi kan være
uavhengige av andre fritidstilbud. Vi håper vi kan fortsette med det gode
samarbeidet med Bærum kommune. Uten støtten fra Bærum ville ikke dette vært
mulig å få til.

Kulturhus på Bekkestua
Dataspill er en aktivitet på lik linje med andre fritidsaktiviteter. Vi ønsker at Spillhuset
skal være et sted hvor unge mennesker som er opptatt av gaming og data kultur kan
dele sine interesser med andre gamere. Hva kan være fordeler med at Spillhuset
etablerer et lokale i et kulturhus på Bekkestua? Hva kan det påvirke / bidra med for
det lokale ungdomsmiljøet / tilbudet?
Ettersom at spillhuset er et gratis gaming tilbud, så kan dette bidra med å trekke
interesserte unge med ulike bakgrunner og kulturer til tilbudet. Et kulturhus, gjør
bekkestua mer attraktiv for unge og lokaler i et slikt kulturhus kan gjøre at disse
ungdommene kan lettere oppdage nye interesser i sosiale og trygge miljøer. Hos
Spillhuset kan unge få muligheten til å lære noe nytt innenfor gaming og teknologi.
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Da vi hadde lokasjon på Arena Bekkestua var vi “spillvert” for bursdagsselskap i
samarbeid med Arena Bekkestua, men når vi flyttet til Bærums verk forsvant tilbudet.
Dette er noe vi ønsker å starte opp igjen med.
Med et mer sentralt lokale kan vi styrke vårt samarbeid med Oslo MET og
Gaminkontakten. Ettersom at avstanden vil bli mindre og billett sonen vil reduseres
fra 2 soner til 1 sone.
Vi kan være med på å hjelpe og bistå andre grupperinger med å etablere seg og tilby
aktiviteter for ungdommer. Med rundt fem års erfaring sitter vi på mye erfaring som vi
kan dele med andre. Fordelen med å være på et sted hvor det er mange andre
ungdomsaktiviteter er at vi kan sammen utvikle nye tilbud og prosjekter, samt
videreutvikle det eksisterende tilbudet og gjøre det bedre slik at det når ut til enda
fler.
Som nevnt tidligere har vi hatt et alternativt skoletilbud og dette er noe som kan bli et
større tilbud for flere lokale skoler ved Bekkestua.
Mvh Spillhuset
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