
Kunst og kreativitetEn rigtig god aktivitet

Hvor ofte:
Typisk ugentligt, enten som enkeltstående ting, der 

afsluttes samme dag, eller som længere forløb, hvor 

man bygger videre på en ting over flere gange. 

Hvornår:
Fra sidst på eftermiddagen og nogle timer frem. 

Koncept beskrivelse
lavet af DUI-LEG og VIRKE

Beskrivelse:
Det kreative aktivitetsområde rummer et bredt ak-

tivitetsfelt. Som nedenstående eksempler på ak-

tiviteter indikerer, rummer det kreative aktivitet-

sområde et utal af muligheder og stor variation. 

Aktivitetsfeltet spænder fra fjernstyrede biler, over 

de hippe og cool´ perleplader til kreative bål-aktiv-

iteter. Der er nu alligevel nogle fællestræk, der gør, 

at man har et fællesaktivitetsområde.

Karakteristika:

• Det er fællesskabet, der er i centrum. Det er fæl-

lesskabet, der binder gruppeaftener sammen. 

• De kreative aktiviteter kan laves sammen med 

sine forældre, (familierettede aktiviteter)

• Man bruger sine hænder som et kreativarbejds-

redskab (”kreative hænder”).

Aktiviteten kræver

1-3 medarbejdere
Udgift til opstart

500,- til 5.000,- 
Årlig driftudgifter

500,- til 5.000,-



Andre praktiske oplysninger om 

Kunst og Kreativitet

Antal medarbejdere krævet:
Afhænger af aktiviteten, men kan som 

udgangs-punkt startes op af en enkelt. 

Pris:
Afhænger helt af aktiviteten. Kan variere fra et 

par hundrede til noget karton og nogle tuscher 

til mange tusinde til fjernstyrede biler eller en 

3D-pen. 

Muligheder for fundraising:
Ja, via diverse fonde forslag: 

www.puljeguiden.dk eller 

www.fundraiseren.dk

Forudsætninger:
Ingen særlige. 

  

Faciliteter:
Afhænger af aktiviteten, men som udgangs-

punkt et lokale og nogle redskaber. 

Aftaler:
Der skal være en ansvarlig for indkøb og an-

skaffelse af redskaber og materialer, en der 

er ansvarlig for lokaler og en ansvarlig for 

tilmeldinger og betaling.  

Kontakt til inspiration
Hvis man overvejer at prøve konceptet omkring kunst og kreativitet 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-Højstrup afdeling
Monika Findsen,
mfh_295@hotmail.dk

Mange aktivitetsmuligheder

med Kreative Hobbyaktiviteter
I mange år i DUI har vi været gode til kreative 

aktiviteter. Og det er der absolut intet galt i at 

fortsætte med, men måske vi skal til at fornye 

os og på den måde tiltrække nye medlemmer. 

Det kunne f.eks. være aktiviteter såsom:  

Når perleplader bliver hipt og cool

Fjernstyrede biler

Træværksted
Bålaktiviteter

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE
Mågevej 22, 2650 Hvidovre

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


