
MultimedieværkstedEn rigtig god aktivitet

Hvor ofte:
Fordelen ved en computercafé er, at når først den er 

etableret, så er der ikke rigtig noget, der skal stilles 

frem eller ryddes op bagefter. 

Derfor kan man holde den åbent så ofte man har 

behov for det, uden det kræver det store. Men som 

udgangspunkt mindst en gang om ugen, så de 

unge kan mødes en fast ugedag.

Hvornår:
Fra sidst på eftermiddagen og nogle timer frem 

samt nogle hele weekender.

Koncept beskrivelse
lavet af DUI-LEG og VIRKE

Beskrivelse:
En computercafé består af en række computere, 

som er forbundet med hinanden over et lokalt 

netværk og via internettet. Med en computercafé er 

man bl.a. med til at gøre noget ved den udbredte 

sociale isolation, som mange børn og unge oplever. 

I stigende grad er det især drenge, der udsætter sig 

selv for isolationen ved at sidde helt alene mange 

timer foran computeren på sit værelse. Her kan en 

computercafé gøre en verden til forskel, så man 

ikke sidder og spiller alene der hjemme. 

Med etableringen af en computercafé åbner man 

også muligheden for en række andre gode og 

spændende aktiviteter. Det kunne være lektiecafé, 

medieværksted eller computerweekender, der styr-

ker fællesskabet.

Karakteristika:

• En fællesskabsoplevelse ved, at man spiller sam-

men i stedet for hver for sig. 

• Dyrkelse af computere til andet end spil, for ek-

sempel lektiehjælp, medieværksted osv. 

Aktiviteten kræver

2-5 medarbejdere
Udgift til opstart

10.000,- til 40.000,-
Årlig driftudgifter

2.000,- til 5.000,-



Andre praktiske oplysninger om 

Multimedieværksted

Antal medarbejdere krævet:
Mellem to og fem. 

Pris:
10-40.000 for etablering, 3.000 – 5.000 i årlig 

drift og vedligeholdelse. 

Muligheder for fundraising:
Der findes rigtig mange steder, man kan søge 

penge til etablering af en computercafé da det 

er en aktivitet på lige fod med andre. Ofte be-

tragtes den faktisk som en positiv udvikling 

i jeres aktivitetsudbud. Derfor er der også 

flere kommuner, som støtter den via deres

aktivitetspulje til nye aktiviteter, hvis de har 

sådan en.

Forudsætninger:
Før man går i gang skal man selvfølgelig sørge 

for, at mindst en af de ansvarlige for gruppen 

og gerne flere der har færdigheder inden for 

computer og har bare lidt kendskab til opret-

telse og brugen af et computernetværk.

  

Faciliteter:
Man skal afsætte et stort eller flere små loka-

ler til computercaféen og ikke regne med, at 

de kan bruges til andre ting, da skærme og 

computere skal fastgøres af hensyn til tyveri-

sikring.

Aftaler:
Der er nogen, der skal fundraise, nogen der 

skal stå som ansvarlig for, at computerne og 

netværkene virker, nogen der skal sørge for 

lokaler og nogen der skal sørge for lokaler og 

nogen der skal tage sig af medlemmer og op-

krævning. 

Kontakt til inspiration
Hvis man overvejer at prøve konceptet omkring multimedieværksted af i sin afdeling, er det måske en god idé at kontakte 
andre Landsforbundet, som mere præcist kan fortælle om fordele og ulemper, og hvad man skal være ekstra opmærksom 
på, før man kaster sig ud i aktiviteten. 

DUI-Digital afdeling
Morten Lyager, tlf. 29 48 12 16,
ml@lyager.dk

En computercafé

åbner nye muligheder
Etablering af en computercafé i afdelingen 

åbener op for flere nye aktivitetsmuligheder 

man kan overveje at tilbyde. Det kunne være 

aktiviteter såsom:  

LAN-partys (computerweekender)

Udvikling af spil

Programmeringskurser

Lektiehjælp
Medieværksted

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE
Mågevej 22, 2650 Hvidovre

tlf. 36 17 72 00, dui@dui.dk


