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Formandens navn
Fabian Lehmann Thune Jacobsen
Telefon
41438765
Email
Kasser@rollespilslauget.dk
Forening
Roskilde Rollespilslaug
Foreningens CVR nummer
31107563
Hvad søger du til?
Installation af elvarmepumpe
Beskrivelse
Kære Roskilde Kommune,
mit navn er Fabian Lehmann jeg er kasseren af Roskilde Rollespilslaug. Det er således at Vibeke
Heide fra roskilde kommune har gjort mig opmærksom på at, vi skulle søge denne pulje om penge
vedrørende en installation af en elvarmepumpe i vores ny vundne faciliteter på hyrdehøj.
Jeg har ikke fået nogen pris at vide, men varmepumper plejer at ligge mellem 60.000 til 100.000
for køb og installation, Det kan godt være pengene ikke skal bruges alligevel det afhænger af
kommunen hvad i får anskaffet for tilbud mm.
Hvilket beløb søger I?
100.000,00 kr.
Beløbet er
inkl. moms
Ejerforhold
Roskilde Kommune

http://roskilde.dk/node/2413/submission/8989

01-08-2016

Submission #64 | Roskilde Kommune

UploadDashboard
bilag
motivationen.pdf

Indhold

Affiliated content

Side 2 af 2

Hej Vibekedh

Forrige indsendelse

http://roskilde.dk/node/2413/submission/8989

Log ud

Næste indsendelse

01-08-2016

Vi er en rollespilsforening i roskilde kommune der engaerer sig i at arbejde med børn og unge, vores formål
er at udvikle ”Det kreative individ”, ”Det forpligtende fællesskab” og ”Det reflekterende menneske” hos
medlemmerne.
Det kreative individ dækker over spillernes nysgerrighed, kreativitet og skaberglæde. Dvs. valg af rolle
individet kunne tænke sig at spille, kreativ tankegang for hvordan og hvorledes denne karakters mentallitet
og liv hidtil har været. I bund og grund at skabe et fiktivt selv i en anden verden.
Det forpligtende fællesskab indeholder initiativ, ansvar og fællesskabet. Dvs. at Individet selv udviser
initiativ for at ville deltage i kampagnen, vi opdrager initiativrige mennesker til at gå foran for at skabe,
udvikle og tage ansvar for fællesskabet. Individet opdrages til at tage ansvar for sine handlinger i spil, men
også under processen af udformelsen af sit fiktive jeg og er åben for andres og egne ideer for
udformningen. Gennem fællesskabet vil de soviale kompetencer udvikles, dem arbejder man bl.a. også
med i folkeskolen, vi griber blåt denne kompetence an på en mere lege orienteret måde fremfor
læringsorienteret.
Det reflekterende menneske indeholder indlevelse, empati og refleksion. Dvs. at individet gennem nye
verndensforståelser udfordres til at møde andre kulturer, meningen med indlevelsen er at individets
horisonter udvides og vi opnår en større forståelse for andres livssyn. Det fører videre til empatien som
lærer os at se verdnen i et nyt perspektiv, vi udviser interesse for andre individer med deres evner. Derefter
når vi frem til refleksionen hvor individet reflektere over eget og andres liv, det indebære kulturen,
væremåde mm.
Vi opnår dette gennem live rollespil i roskilde, i hyrdehøjskov vores motivation ligger i at opdrage unge og
børn til at udvikle deres kompetencer gennem leg på en helt anden måde end folkeskolen kan gøre det. Det
viser sig at virke, og vi har et meget engageret team i Roskilde Rollespilslaug. Vi er unge mennesker mellem
18-24 der sidder i bestyrelsen og det vi kalder spilvejleder rådet, vi har gjort det til vores opgave at få
opdraget alle de unge og børn der er i landet som deltager til vores arrangementer i skoven.

