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Cyberhus

Cyberhus har ønsket at foretage en evaluering af husets målsætninger, aktiviteter og

opnåede resultater i perioden fra etableringen i 2004 frem til efteråret 2008. Denne rapport

er en kort version af evalueringsrapporten fra november 2008 – den fulde rapport kan

rekvireres ved henvendelse til Cyberhus.

Cyberhus er et online klubhus på internettet, og ønsker at være det foretrukne virtuelle

værested for udsatte danske børn og unge. Den primære målgruppe er: børn og uge i

aldersgruppen fra cirka 9 til 18 år.



Cyberhus er etableret som en socialpædagogisk, non-kommerciel humanitær organisation.

Cyberhus er organiseret som en selvstændig enhed med eget budget i Ungdommens Vels

regi.

Arbejdskraften i Cyberhus baseres primært på frivillige medarbejdere.

Evalueringsmetode

InfoCollect har i rollen som ekstern evaluator forestået evalueringen, og har som

evalueringstilgang benyttet en klassisk metodetriangulering – samtidig anvendelse af

forskellige metoder.

Metodetrianguleringen er anvendt som evalueringsmetode, da den har gjort det muligt, at

belyse Cyberhus projektet fra flere sider, hvilket er med til at sikre et nuanceret billede af

projekthelheden. Metodetrianguleringen giver mulighed for at de forskellige metoder

supplerer hinanden, og giver ny indsigt i forståelsen af Cyberhus.

I forbindelse med evalueringen er der således lavet desk research i eksisterende skriftligt

materiale, gennemført semistrukturerede personlige- samt gruppeinterview. Endvidere er

der foretaget telefoniske interview med eksterne samarbejdspartnere, ligesom der er

gennemført kvantitative analyser i form af webbaseret spørgeskemaundersøgelser blandt

brugere og medarbejdere.
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Evaluators statusbeskrivelse

Cyberhus har i sin fireårige levetid formået at opbygge en organisation, der på basis af

frivillig arbejdskraft tilbyder støtte og vejledning til udsatte børn og unge via internettet.

Cyberhus har vist, at internettet er et yderst anvendeligt medie til vejledning og rådgivning

af udsatte børn og unge. Cyberhus baserer sin rådgivning udelukkende på internettet, det

giver Cyberhus mulighed for at fokusere 100% på metoderne omkring rådgivning af børn og



unge via internettet. Cyberhus arbejder løbende med at udvikle nye rådgivningsformer via

internettet.

Cyberhus har været i stand til løbende at udvikle nye vinkler i forhold til målsætningen.

Cyberhus fremstår som en dynamisk organisation, der er i stand til at identificere

muligheder og tilpasse strukturen til disse.

Man har klare formulerede visioner, idegrundlag, strategi, formål, mål og målgruppe, og der

har i hele Cyberhus’ levetid været en stadig stigende volumen i rådgivningsaktiviteterne.

Den lønnede arbejdskraft i Cyberhus virker som ”limen” i organisationen, der sikrer, at

Cyberhus opnår en maksimal effekt af de frivilliges indsats. Det er vanskeligt at forestille sig

et aktivitetsniveau på et tilsvarende niveau, såfremt der ikke var lønnet personale i

Cyberhus.

Cyberhus’ aktivitetsniveau vil til stadighed være afhængig af ekstern finansiering til

dækning af omkostningerne forbundet med driften. Dette kunne f.eks. være kommunal eller

statslig støtte. Alternativt vil Cyberhus være afhængig af fondsmidler og lignende.





Vision og aktiviteter

Vision - et online værested for børn og unge
Cyberhus ønsker at være udsatte danske børn og unges foretrukne virtuelle socialpædagogiske

værested.

Efter at Cyberhus i oktober 2004 etablerede hjemmesiden www.Cyberhus.dk, har det været

muligt at tilbyde børn og unge råd og vejledning på internettet via anonym rådgivning. Der

har i hele Cyberhus’ levetid været en stadig stigende volumen i rådgivningsaktiviteterne.

Et af de bærende principper i Cyberhus er, at aktiviteterne primært baseres på frivillig

arbejdskraft, således at de voksne frivillige i Cyberhus arbejder ulønnet. De frivillige

repræsenterer en række forskellige faggrupper: pædagoger, psykologer, grafikere,

webdesignere, lærere, fotografer m.fl. Antallet af tilknyttede frivillige har været stigende

gennem årene. I dag er der i alt tilknyttet ca. 40 voksne personer til driften.

Statements fra interview med frivillige medarbejdere
”Det er et godt projekt, og folk bliver ved med at støtte det og anerkende det”

”Bredden på holdet - mange unge og mange, som har mod på nye ting”

”Forankringen og at man arbejder via det lange seje træk”

”At man kan fange og hjælpe de unge på nettet, samt at det meste foregår anonymt for de unge”

”Arbejdsklimaet, det er helt fantastisk, og det engagement alle lægger i arbejdet”

”At organisationen primært er baseret på frivillighed. Det betyder, at de folk, der er involveret rent

faktisk har lyst til at udføre deres funktion og på den måde få indflydelse på sin egen læring”

”Den store aldersmæssige og faglige spredning blandt personale og frivillige giver så mange dejlige

vinkler på livet”

Ud over de frivillige medarbejdere er der tilknyttet 4 fuldtidslønnede medarbejdere til

Cyberhus, det drejer sig om:
- Projektleder

- En fuldtidslønnet koordinator i ChatRådgivningen

- En fuldtidslønnet medarbejder i det opsøgende team

- En fuldtidslønnet IT/kreativ medarbejder

De lønnede medarbejdere er ansat tidsbegrænset. Den lønnede arbejdskraft er med til at

sikre kontinuiteten, som er en nødvendighed i en organisation, der primært er baseret på

frivillig arbejdskraft. Den lønnede arbejdskraft i Cyberhus virker som ”limen” i

organisationen – en sammenhængskraft der sikrer, at man i Cyberhus opnår en maksimal

effekt af de frivilliges indsats.



Eksterne samarbejdspartnere
Cyberhus er som en frivillig non-kommerciel, humanitær organisation direkte afhængig af

økonomisk støtte fra diverse samarbejdspartnere. Cyberhus har et ønske om at opbygge

partnerskaber med jævnbyrdige samarbejdspartnere. Partnerskaberne er kendetegnet ved

at være samarbejdsrelationer med særlige tætte relationer mellem parterne.

Statements fra interview med eksterne samarbejdspartnere
”Cyberhus er vores strategisk alliancepartner” Sundhedshuset for unge, Århus Kommune

”Cyberhus skaber sociale relationer gennem IT” IT-forum

”Cyberhus har et højt fagligt niveau, dialog i øjenhøjde” Ungdomsringen

”Cyberhusets frivillige og medarbejdere er præget af at være troværdige, dygtige og ambitiøse”

Ungdommens vel

”Cyberhus udviser stort engagement og har gode formidlingsevner” Medierådet

Målgruppen

Cyberhus har en række aktiviteter, der alle retter sig mod børn og unge i aldersgruppen ca.

9 til 18 år. Ifølge målgruppebeskrivelsen er den primære målgruppe børn og unge med

personlige eller relationsmæssige problemer samt marginaliserede unge.

Medarbejderne i Cyberhus beskriver målgruppen ved at sammenligne med en fysisk klub/

værested, hvor der ligeledes er både ressourcesvage og stærke børn og unge – og hvor

brugerne benytter sig af forskellige tilbud og aktiviteter.

Besøgende på Cyberhus.dk i perioden januar 2005 til maj 2008
Januar 2005

Maj 2008

Oktober 2007

Antallet af besøgende på Cyberhus.dk har i hele perioden været støt stigende. Registrering

fra maj 2008, viser således at der var 20.040 unikke besøg i løbet af maj måned.



Brugernes vurdering af Cyberhus

I forbindelse med evalueringen er brugerne blevet spurgt, hvorvidt de kunne forestille sig at

anbefale Cyberhus.dk til en ven – næsten 9 ud af 10 (88%) giver udtryk for, at de kunne

forestille sig at anbefale en ven at besøge Cyberhus.dk. Hvilket viser en høj grad af

tilfredshed med- og loyalitet overfor Cyberhus.

Brugernes villighed til at anbefale Cyberhus.dk

8 ud af 10 (81%) giver udtryk for, at de er tilfredse eller meget tilfredse med Cyberhus.dk.

Hver tiende udtrykker utilfredshed med Cyberhus.dk.

Det faktum at ca. 80% af brugerne udtrykker tilfredshed med Cyberhus.dk, borger for at

Cyberhus.dk opfylder brugergruppens behov, og er endvidere et udtryk for at

brugergruppen får indfriet deres forventninger til Cyberhus.dk.

Brugernes overordnede tilfredshed med Cyberhus.dk



Kerneaktiviteter i Cyberhus

Fælles for Cyberhus’ aktiviteter er, at de har udspring i rådgivning af børn og unge via

internettet. Aktiviteterne kan opdeles i tre hovedformer:

• Rådgivende aktiviteter

• Inddragende aktiviteter

• Opsøgende aktiviteter

Rådgivende aktiviteter
Cyberhus tilbyder en række rådgivende aktiviteter til børn og unge. Fælles for disse

rådgivende aktiviteter er mediet – nemlig internettet.

ChatRådgivningen
ChatRådgivningen er gratis og foregår på anonym basis. Børnene og de unge er sikret

anonymitet via det setup der er valgt i Cyberhus, og samtlige frivillige rådgivere afgiver

tavshedsløfte.

Der stilles krav om, at de frivillige til denne funktion har en socialpædagogisk baggrund. Det

er en stor udfordring at rekruttere frivillige til denne funktion, da der er stor rift om

personer med de nødvendige kvalifikationer i de frivillige kredse.

Note:

Antallet af samtaler for 2008 er opgjort efter 8 måneder

ultimo august 2008



Udvikling i antallet af besøgende i ChatRådgivningen

Andre rådgivningsaktiviteter
Cyberhus tilbyder andre former for netbaseret onlinerådgivning. Børn og unge kan således

f.eks. søge rådgivning i diverse brevkasser. I brevkasserne kan børnene og de unge stille

spørgsmål til de voksne inden for en række områder blandt andet inden for temaer som:

kost, følelser, mad, ernæring, sport, sundhed, uddannelse og jura. Brevkasserne er et

væsentligt supplement til Chatrådgivningen. Børnene og de unge opfordres direkte til at

benytte brevkasserne, når der ikke er vejledere til stede i Chatrådgivningen.

Inddragende aktiviteter
Cyberhus driver en række inddragende aktiviteter, hvor børnene og de unge selv er aktive i

processen. Cyberhus vil gerne vise børnene og de unge internettets muligheder, og samtidig

skabe et trygt værested på nettet for børn og unge

CyberAktive
Cyberhus taler personligt med alle børn og unge, der er tilknyttet som ”CyberAktiv”. De

CyberAktive har mulighed for på distancen via internettet, at beskæftige sig med en række

forskellige aktiviteter f.eks. bog- og filmanmeldelser, forfatterskab, historiefortælling, IT-

support og webdesign.

Statements fra interview med CyberAktiv
”Man snakker med mange hyggelige mennesker og man kan få hjælp”

”Jeg synes, det er dejligt og hyggeligt!”

”Det er kanon godt, man lærer noget nyt”

”Det er super hyggeligt - jamen bare et fedt sted”

”Det er sejt, man lærer mange ting”

”Fællesskabet, jeg har adgang til adminsiden, og så er det i det hele taget sjovt :-D”

CyberForum



CyberForum er et åbent online forum, hvor børn og unge frit kan poste indlæg. De voksne i

Cyberhus går dagligt ind og sikrer, at der er en ”god tone” i kommunikationen, indlæggene

skal være ”skrevet i og med respekt for andres holdninger”. Børnene og de unge har

således mulighed for at sende tanker ind til CyberForum, hvor andre børn og unge måske

vælger at sende et godt råd med deres erfaringer eller en hilsen.

I debatforummet - forum om ungdomsliv, har der frem til november 2008 været i alt 850

indlæg fordelt på følgende emner:

Musik-forum, Ungdomsliv, Horror-Debatten, Pigeliv debat, Billeder på nettet, Chat-debat,

Game forum samt Spørg til din PC

Skrivekassen
Skrivekassen er en anden inddragende aktivitet, hvor brugerne har mulighed for at poste

længere/mere omfattende fortællinger på Cyberhus hjemmesiden. Der er ikke noget krav

om, at barnet/den unge skal være registreret som bruger på sitet for at skrive i

Skrivekassen.

Skrivekassen anvendes af de unge til at skrive uddybende beskrivelser af deres specifikke

problemstillinger – f.eks. i form af livsfortællinger. I Skrivekassen har børnene og de unge

mulighed for at kommentere på andre brugeres indlæg. Skrivekassen bruges således til at

få feedback fra andre børn og unge i lignende situationer – rådgivere i Cyberhus

kommenterer på indlæggene i Skrivekassen.

Opsøgende aktiviteter
Cyberskolen er det overordnede navn for alle aktiviteter i Cyberhus med et element af

undervisning. Cyberhus laver opsøgende aktiviteter målrettet skoler, klubber, lærere og

forældre.

Cyberskolens kerneområder



I Cyberskolen er kodeordene inddragelse, dynamik og dialog. Cyberskolens primære

opgaver består i at besøge skoler og klubber, og i at formidle viden om blandt andet

webetik. Det er intentionen, at Cyberskolen i løbet af de kommende år iværksætter en

udvidelse på landsplan.

I 2007 gennemførtes flere besøg end de foregående år, ikke mindst som følge af en stor

opsøgende indsats med mange skolebesøgsaftaler

Cyberskolen i tal - perioden januar 2007 til august 2008

Note: Der foreligger ikke statistik på Cyberskolen fra før januar 2007.

Økonomi

Cyberhus er en non-kommerciel, humanitær organisation, som er afhængig af at få tilført

tilskud fra ekstern side.

Cyberhus har således siden starten modtaget donationer fra blandt andet:

• Sygekassernes Helsefond

• Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål

• Ungdommens Vel

• Dansk Ungdoms Fællesråd

• Nordea, Danmark-fonden

• Velfærdsministeriet

• Undervisningsministeriet

• TrygDanmark Fonden

Cyberhus blev i 2008 tildelt 6,1 millioner kroner til arbejdet for udsatte børn og unge.

Beløbet udbetales over en periode på tre år med cirka 2 millioner kroner om året. Pengene

kommer fra Velfærdsministeriets Satspuljemidler.



Tilskuddet har betydet, at det er blevet muligt for Cyberhus at aflønne medarbejdere på

centrale positioner i Cyberhus, hvilket har haft en afgørende indflydelse på Cyberhus

aktivitetsniveau.

Det kan i den sammenhæng konstateres, at det er en stor fordel for et projekt som

Cyberhus at få tildelt tilskud, der er så relativt langsigtet, som det er tilfældet med

tilskuddet fra Satspuljemidlerne. Det, at udgifterne til driften er sikret i en tre års periode,

er med til at skabe ro og frigøre ressourcer. Det gør det muligt for de centrale medarbejdere

i Cyberhus, at fokusere på kerneydelserne i stedet for at bruge ressourcer på at søge midler

til den fremtidige drift. Cyberhus vil også i fremtiden være afhængig af tilskud.
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