Samlet oversigt over åbne kommentarer
- borgerpanelundersøgelse om Unge
Du har i forgående spørgsmål angivet, at andre skal hjælpe de unge. Hvilke andre synes du
skal hjælpe de unge, der kan have brug for støtte med at… - ...holde styr på økonomien?
De unges omgangskreds






























Kommunale tilbud (herunder frivillige og
mentorer)

Familie eller frivillige mentorer
Forældre
En tante, onkel, et familiemedlem, en god
ven.
Primært forældre eller andre
familiemedlemmer
Forældre
Familie
Familie
Primært forældre/værger
Deres familie
Forældre/ Værge
Forældrene, familie, bankerne
Familie og venner
Forældrene
Forældre
Forældre
Forældre/familie
Familie eller pårørende
Forældre/Familie
Forældre
Forældre kan godt hjælpe og rådgive selvom
den unge evt ikke hjemme
Forældre
Forældre gennem opvæksten
Forældre, familie
Forældre
Familie, uddannelsesvejleder
En anden som får det ansvar, som reelt er et
forældre ansvar, når ikke den unge selv er i
stad til at tage det.
Personer som den enkelte person føler sig
tæt knyttet til og tryg ved - et
familiemedlem/nær ældre ven/bankrådgiver
Venner eller måske en form for tarsk force
Deres netværk

Private tilbud (forslag til tilbud)

 Mentorordning, pædagoger
 En generel støtteordning for de elever som
ikke selv kan leve op til så fundamentale
opgaver. Måske under kommunen
 Mentor frivillig voksne
 Fx. en af kommunen ansat lærer/pædagog
 Mentor ordning
 Ungdomsskolen
 Det bør man lære mere om inden man
forlader folkeskolen
 Frivillige voksne
 Mentor
 En mentor
 Mentor ordning rådgivning
 Mentor via ordning i kommunen eller
organisation
 Økonomisk rådgivnings-ansat på skolen
 En mentor, evt. en bankrådgiver
 Eksterne undervisere, en vejleder (a la Suvejledning, men med økonomi)

De unge selv

 Få lagt et budget, evt. Sammen med bank el.
forældre, og lære at overholde indgåede aftaler
 Bankerne
 Bankrådgivere
 Der hvor de har deres penge
 Evt. et privat udbudt firma
 Banken
 Bank, forældre, dem selv
 Banken
 Det kan være fx en ordning banken tager sig
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Dem de selv vælger
Personen selv eller en venne-/støttegruppe
Dem selv og forældre
Dem selv. Hvis de kan flytte hjemmefra kan
de også klare de beskrevne opgaver.






af. Under ansvar!
Pengeinstitutter
Den unges pengeinstitut
Bankerne
Et troværdigt pengeinstitut

Du har i forgående spørgsmål angivet, at andre skal hjælpe de unge. Hvilke andre synes du
skal hjælpe de unge, der kan have brug for støtte med at… - ...få lavet lektier?
De unges omgangskreds












Kommunale tilbud (herunder frivillige og
mentorer)

Venner
Forældre
Forældrene
Forældre
Venner og familie til personen
Forældre/Familie
Forældre
Deres netværk
Forældre, familie
Forældre
En person som den unge føler sig tryg ved - en
person som formår at forklare sig således at
det bliver let forståeligt for den unge person så at selvtilliden højnes og der skabes glæde
og interesse for at lære mere

De unge selv

 Pædagoger, mentorordninger
 Lærer ansat af kommunen
På skolen eller et sted man kan mødes om
dette sammen med nogen de har overskud.
Der skal være en lønnet tovholder
 Ungdomsskolen
 Mentor
 Pædagoger, kammerater, mentor, familie,
 En mentor
 Mentor
 En mentor
 Uddannelsesstedet, stille krav og tilbyde
rammer

Andre forslag

 Personen selv eller venne/støttegruppe
 Dem selv og skolekammerater
 Den unge selv

 Do
 Studerende
 Hvis man ikke har lært det inden man
forlader folkeskolen tror jeg det er for sent
at lære
 Lektier afskaffes - man arbejder på stedet
 Lektiegrupper/studiegrupper
 Se overstående

Du har i forgående spørgsmål angivet, at andre skal hjælpe de unge. Hvilke andre synes du
skal hjælpe de unge, der kan have brug for støtte med at… - ...komme op om morgenen?
De unges omgangskreds













Kommunale tilbud (herunder frivillige og
mentorer)

Forældre eller de unge selv - må tage ansvar
Familie eller frivillige mentorer
Venner
Forældreinddragelse foruden ungen selv
Naboen på kollegiet, en god ven, tante, onkel.
Deres forældre / venner
Deres forældre evt. skolen
Forældre
Venner
Familie
Værgen/Forældre/andre unge/studiefællesskab
Venner












Pædagoger, mentorordninger
F.eks. en støttekontaktperson
Pædagog/ lærer
Mentorordning eller familieordning
Mentor
En mentor/støtteperson
Mentor/sms
Støtteperson
Mentorer
Pædagoger, kammerater, mentor, nabo,
familie
 Mentor
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Primært forældre/værger
Venner
Venner
Forældre/Værge
Forældrene. Skal gerne selv have lært det.
Forældre
Familie og venner
Forældrene og i høj grad den unge selv
Forældre
Forældrene
Forældre telefonisk
Forældre/familie
Familie/venner
Forældre/Familie
Forældre
Venner
Andre unge på samme uddannelse
Gode venner, forældre og selv tage ansvar.
Forældre eller familie deres netværk
Forældre
Forældre og den unge selv
Forældre, familie
Forældre
Forældrene
Intern netværk
Mor eller anden
En person som den unge føler sig tryg ved og
respekterer - en der formår at sætte sig i
karakter overfor den unge, så at det ike føles
som en "SUR" pligt at skulle op
 Hinanden indbyrdes
 via skabelse af netværk i nærmiljø
 Dem som de unge selve stole på er vigtigere
end gruppens identitet
De unge selv




























En mentor
Ansatte til netop disse opgaver
Mentor
Mentor
Mentor

Andre forslag

Dem selv (deres eget ansvar)
En selv
dem selv, familie
De fleste er så gamle at det må de selv lære
arvtager ansvar for
Personen selv eller en venne/støttegruppe
Den unge selv
Det er et personligt ansvar
De skal tage ansvar for deres egen fremtid og
selv kunne komme op til tiden.
Personen selv
Især dem selv måske forældre
Dem selv
Det skal de unge selv lære
Konsekvens af ikke at stå op
Dem selv
Lær det selv !!
Den unge selv
Det må de virkelig selv sørge for
Dem selv
Den unge selv
Den unge selv og evt. et vækkeur
Dem selv








Samme som forrige svar
En telering
Do
Vækkeuret
Se overstående
Mener at man selv har et medansvar for at
både komme op og gå i seng. Måske man
kunne lave en app, hvor der kommer en
alarm med 'hvis du går i seng nu, vil du få x
antal timer som Sundhedsstyrelsen
anbefaler for at få en god dag imorgen ' el.
'Håber du har haft en fantastisk dag, nu er
der kun x antal timer til vi skal op igen' også
skal den pågældende slå alarmen fra ellers
bliver den ved hver halvtime med at minde
om hvor langt tid der nu er til at man skal
op.. Håber det gav mening :-)
 Mobiltelefon:Det kan andre bruger
 ?
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Du har i forgående spørgsmål angivet, at andre skal hjælpe de unge. Hvilke andre synes du
skal hjælpe de unge, der kan have brug for støtte med at… - ...få sund mad?
De unges omgangskreds







































Kommunale tilbud (herunder frivillige og
mentorer)

Forældre eller de unge selv - må tage ansvar
Forældre
Familie eller frivillige mentorer
Familie og venner
Venner
Forældrene
Bedsteforældre, naboen, en god ven.
Forældre ansvar
Det skulle de vel ha lært hjemmefra
Forældre eller andre familiemedlemmer
Forældre
Venner og familie
Familie
Familie, venner
Omgangskredsen
Voksne venner
Forældre/Værge
Forældrene. Skal gerne selv have lært det
Forældrene
Familie og venner
Forældrene og den unge selv
Forældre
Forældrene
Dem som de unge selve stole på er vigtigere
end gruppens identitet
Forældre/familie
Familie/venner
Forældre & bekendte
Forældre og den unge selv
Forældre/Familie
Familie
Forældre, selv tage ansvar.
Forældre
Forældre eller familie
Deres netværk
Forældre gennem opvæksten
Forældre
Forældre
Via skabelse af netværk i nærmiljø

De unge selv

 Pædagoger, diætister, mentorordninger
 Madfællesskaber på tværs, eks. guidet af
kommunen
 Diætist
 Kostvejledere
 Skolekantiner
 I nogen grad er det forældrenes pligt og
opgave at introducere SUND MAD. Er man
15 år er det ikke blot forældrenes pligt men
i lige så høj grad
undervisningsstederne/fritidsordningerne/ca
feterier hvor de unge kommer efter endt
sport. Der må kunne gøres en ordning - så
at det ikke altid er " Mc-Donnald's &
sodavand" man tilbydes. Hiv gerne fat i
Christian Bitz "Go' Kur"
 Pædagog/lærer
 Måske skulle der holdes kurser på
uddannelsen om sund mad arbejde på kryds
og tværs af professionerne.
 Kunne være på skolen
 Gerne uddannelsesinstitutionen (ikke
specifikt lærerne)
 Kommunen kunne tilbyde fælles spisning,
hvor de unge selv står for madlavningen
under kyndig vejledning
 Mentor / Støtte kontakt pers.
 En mentor/støtteperson
 Forældre, dem selv, diætist
 Lav et sundt fælles-spisningstilbud
 Dietratis
 Familierne/ have et madsted, med billig
mad- som ligger centralt i byen
 Støtteperson
 Sundhedsplejerske, skole, pædagoger,
 En undervisningsformer om mad, kan ruste
den unge til selv at tage ansvar
 Mentor
 En mentor
 Samtaler og fællesspisning
 Kostvejledning
 Sundhedscentre
 Sundheds ekspert
 Sundhedspersonale
 Mentor
 Kantinen på skolen.
 Mentor
Andre forslag

 Dem selv (deres eget ansvar - men kan lære
om det af frivillig)
 Ansvar for sig selv
 En selv

 Samme som forrige svar
 Do
 Overordnet er det et personligt valg og
synes det er her staten, der gennem
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 Det er en del Af normal opdace
 Det er deres egen sag
 De fleste er så gamle at det må de selv lære
arvtager ansvar for
 Personen selv eller en venne/støttegruppe
 Den unge selv (evt en læge)
 Dem selv og forældrene
 Det er et personligt ansvar
 Det er deres eget ansvar.
 Dem selv
 Dem selv
 Lær det selv, evt. forældre
 Eget ansvar
 Dem selv
 Dem selv - venner- familie
 De unge må selv tage ansvar
 Den unge selv - man må tage ansvar for eget
liv

kampagner, institutioner ect. skal vejlede
 Jeg mener det kan være manges ansvar at
hjælpe den unge
 Venner, kampagner omkring sundhed
 Mor og internettet
 Se overstående
 Andre
 Do
 Do

Du har i forgående spørgsmål angivet, at andre skal hjælpe de unge. Hvilke andre synes du
skal hjælpe de unge, der kan have brug for støtte med at… - ...komme i seng om aftenen?
De unges omgangskreds































Kommunale tilbud (herunder frivillige og
mentorer)

Forældre
Familie eller frivillige mentorer
Venner
Forældreinddragelse foruden ungen selv
Naboen, tante, onkel, en god ven.
Forældre ansvar
Forældre eller andre familiemedlemmer
Forældre
Venner og familie
Primært forældre/værger
Voksne venner
Forældre/Værge
Via skabelse af netværk i nærmiljø
Forældrene. Skal gerne selv have lært det
Forældre
Opdragelsen
Et forældreproblem
Familie og venner
Forældrene og den unge selv
Forældre
Forældre telefonisk
Dem som de unge selve stole på er vigtigere
end gruppens identitet
Forældre og venner
Familierne- er svært for udeforstående at
blande sig.
Forældre/familie
Familie/venner
dem de bor og er sammen med
rammerne omkring den unge
Forældre/Familie
Forældre
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Pædagoger, mentorordninger
Kommunen med en sms
Pædagog/lærer
Mentor
Mentor / Støtte kontakt pers.
En mentor/støtteperson
En mentor
Støtteperson
Mentorer
Mentor
En mentor
Personer ansat til at hjælpe den unge
Ansatte til netop disse opgaver
Samtaler og hjemmebesøg
Sundhedscentre
En Mentor eller rådgiver
Mentor

















Venner
Forældrene
Forældre, gode venner og selv tage ansvar.
Familie og venner til familien
Forældre eller familie
Deres netværk
Forældres påvirkning
Forældre
Forældre
Forældre
Forældre og den unge selv
Forældre
Internt netværk
Værgen/Forældre/andre unge/studiefaellesskab
Venner

De unge selv

























Andre forslag

De unge selv
Dem selv (deres eget ansvar)
Ansvar for sig selv
En selv
Dem selv, familie
Det må de selv finde ud af
De fleste er så gamle at det må de selv lære
arvtager ansvar for
Personen selv eller en venne/støttegruppe
Den unge selv
Dem selv
Dem selv
Det er et personligt ansvar
Det er deres eget ansvar.
Personen selv
Dem selv
Det skal de unge selv lære
Det må være eget ansvar dem selv
Lær det selv !!
Den unge selv
Eget ansvar
Dem selv
Dem selv
Dem selv
Den unge selv

















Samme som forrige svar
En telering
Do
Andre unge i samme situation
?
Man skal ikke blande sig i alt
Jeg tror at oplysning omkring hvor vigtig
søvn er gennem skoleundervisning, eller
frivillige unge er noget der kan virke.
At komme i seng om aftenen.... kræver
måske at der i "fritiden" er fysisk &
spændende aktiviteter for de unge. Frisk
luft og god motion - så finder de hurtigt
sengen - hvis de altså kom tidligt op. Ellers
er det igen personer de respekterer og som
gør en positiv forskel i lige netop DERES liv.
Studerende
Do
Do
Se overstående
Ditto
Se overstående.

Du har i forgående spørgsmål angivet, at andre skal hjælpe de unge. Hvilke andre synes du
skal hjælpe de unge, der kan have brug for støtte med at… - ...finde andre at være sammen
med?
De unges omgangskreds







Forældre
Dem selv, venner og familie
Venner og familie
Via skabelse af netværk i nærmiljø
Familie
Familien

De unges fritidsliv (herunder kommunale
tilbud, mentorer osv.)
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Inddrage idræts klubber/fritids tilbud
Pædagoger, mentorordninger, foreningslivet
Foreningerne m.m.
Foreninger fx
Andre institutioner eller foreninger
Det sker i foreninger







Venner
Forældre
Deres netværk
Familie og venner
Internt netværk






















De unge selv



















Fritidstilbud fra kommunen/foreningsliv
Pædagog/lærer
Mentor
Skolen, ungdoms udd.
Unge under uddannelse har kontakt til
studiekammerater
Ungdomsskolen
Hvis ikke de selv har evnen til at finde andre
at være sammen med, kan der være
problemer, som fagfolk bør tage vare om.
Skolen
Alle omkring den unge / mentor/
erhvervsvejleder/ psykolog/ ungehus
Gennem foreningskontakt
Frivillige organisationer, andre unge,
pædagoger
Mentorer og den unge selv
Mentor
En mentor
Ungegrupper organiserer af de unge eller
foreningslivet
Mentor ordning
Mentor som tager de unge med i netværk
Mentor
voksne i fritidsaktiviteter og idræts klubber,
men det er jo mest op til den unge selv.
Foreninger

Andre forslag

De unge selv
Personen selv eller en venne/støttegruppe
Det skal den unge selv
Det er et personligt ansvar
Sig selv
Den unge selv og fritidslivet.
Dem selv
Det skal de unge selv lære
Dem selv og venner
Find selv ud af det
De unge selv
Eget ansvar
Dem selv
Dem selv
Dem selv
De unge må selv tage ansvar
Den unge selv
Den unge selv - man kan ikke få andre til at
finde venner til én
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Andre studerende
Do
?
Studerende
Natteravne og lignende
Kan laves som en kombi med fællesspisning
Se overstående
Alle
Do
Do

Opsummering på spørgsmål
Har du andre forslag eller kommentarer til unges muligheder i Holbæk
Kommune?
5 betragtninger til dette spørgsmål:












Uddannelse: Mange borgere giver udtryk for, at kommunen i højere grad skal prioritere at få
flere uddannelsesmuligheder (tilbage) til Holbæk - heriblandt konkrete forslag til, hvad der kunne
gøres. Derudover lægges der vægt på, at der skal skabes flere praktikpladser til de unge.
(F.eks. ” Jeg tror, at det ville øge andelen af unge, der tager en lang videregående uddannelse,
hvis der var mulighed for studier i Holbæk. Ligesom der er afd af Syddansk Universitet i Slagelse,
kunne der f.eks. være afd. af RUC i Holbæk..”, ”Sørge for praktikpladser og beskyttede
værksteder” og ”Der er forsøg i gang i skoler i København, hvor virksomheder aktivt bliver
involveret i undervisningen… Eleverne får dermed i en tidlig alder kenskab til erhvervslivet som
vil gavne dem senere når de skal ud og søge jo”).
Områderne udenfor Holbæk by - herunder transport: Borgerne i undersøgelsen giver udtryk
for, at det er vigtigt at kommunen ikke glemmer de unge uden for Holbæk by. Derudover giver
de udtryk for, at offentlig transport bør blive bedre (cykelstier, togbilletter osv.), så de unge får
større muligheder for at komme rundt.
(F.eks. ”Flere aktiviteter i lokalområderne. Bedre transport til og fra lokalområder eller i det
mindste en "ufarlig" cykelrute ind til Holbæk by” og ”Det er vigtigt at det er alsidige fritidstilbud i
lokalområderne. Det er vigtigt at der er gode transportmuligheder til ungdomsuddannelserne”
Kommunal støtte og vejledning: Borgerne tydeliggør i undersøgelsen, at støtte og vejledning
fra kommunens side er vigtigt for, at de unge trives. Bl.a. mentorordninger og frivillige bliver
fremhævet som brugbare tiltag, som ønskes benyttet mere, samt at der bliver skabt også lønnet
jobs indenfor området.
(F.eks. ”Svage og sårbar unge skal have mere støtte og hjælp, så de ikke tabes, isoleres… Vigtigt
med opsøgende arbejde i forhold til disse unge”, ”Det er virkelig vigtigt at motivationen er der.
En mentor vil være en god plan og det vil være godt med en til at hjælpe med økonomi…” og ”
Jeg er sikker på, at hvis udsatte unge har en mentor de er trygge ved vil det kunne flytte bjerge…
Jeg synes det er fint med frivillige mentorer- men jeg synes også der skal være lønnede jobs…”).
Forældres og de unges ansvar: Flere borgerer pointerer, at de unge og deres forældre har et
ansvar for de unges muligheder i kommunen.
(F.eks. ”Det er den unge selv der skal ville sin uddannelse. At sige det er andre instansers
ansvar, er i mine øjne, en dårlig undskyldning for den unge. Bare fordi man er ung, kan man og
skal man tage ansvar for eget liv!” og ”Der skal lægges meget mere ansvar på den unge, og
forældrene. Den unge SKAL kunne stå op om morgenen og tage et ansvar for sig selv...”).
Tryghed og bosætning: Det bør derudover nævnes, at borgerne retter fokus på, at trygheden i
nattelivet skal øges og at der er mangel på billige boliger.
(F.eks. ”Der skal fokus på utrygheden i nattelivet og omkring Holbæk station!” og ”Boliger til
unge som er til at betale findes næsten ikke. De kollegier som findes er alle ejet af den samme
og de har derfor ingen konkurrence som kan presse priserne…”).
Øvrige emner - herunder fritids- og ungdomsliv: Nogle borgere giver udtryk for, at de
mener der er mangel på fritidstilbud (bl.a. sportsaktiviteter).
og ”Jeg har et stort ønske om at der kommer nogle ordentlige sportsfaciliteter. Holbæk kommune
kan ikke være de nuværende bekendt” og ” Jeg høre tit om at de unge mangler nogle caféer,
hvor man kan slappe af, gå på nettet, ligge i sækkestole, og bare købe en kage eller kaffe”).

________________________________________________________
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Besvarelse på spørgsmålet
Uddannelse:
 At man styrker IT undervisningen. Hverken på min søns folkeskole eller i ungdomsskolen er det
muligt at få undervisning i Programmering. Det undrer mig.
At unges mulighed for at deltage i aktiviteter ikke kun foregår i Holbæk by. Siden
kommunesammenlægningen er ungdomsklubber nedlagt i vores lokalområde, og det gør at de unge
mangler et sted at mødes. Alt foregår efterhånden i Holbæk.
Ellers er det mit indtryk at kommunen gør meget for at få de unge til at tage en uddannelse.
 Gi de unge muligheder for at få nogle praktikoplevelser hvor der sættes relevante krav og som
praktiksted tage ansvar for praktikantens korte forløb - tage opgaven seriøst trods forløbets længde
+ samarbejde med elevens skole etc.
 Unge må ikke gå ledige - kommunen må sætte dem i arbejde - lediggang er roden til alt ondt
 Fasthold uddannelserne i byen og opprioriter de håndværksfaglige uddannelser. Gymnasiet er
overrendt
 Jeg syntes faktisk at der er gode muligheder for at få en god skolemæssig afgangs eksamen
gymnasie-hf-handelsskole og lignende.
Men så skal man også flytte for at komme videre , det syntes jeg er ok for det modner
 Sørge for praktikpladser og beskyttede værksteder
 Der er forsøg i gang i skoler i København hvor virksomheder aktivt bliver involveret i
undervisningen det vil sige at skolen i større omfang kobler omverden direkte ind i
undervisningen. Eleverne får dermed i en tidlig alder kenskab til erhvervslivet som vil
gavne dem senere når de skal ud og søge jo
 At Holbæk kommune laver praktikforløb og laver jobs for de unge som ikke umiddelbart er i stand
til at kunne følge en normal ungdoms uddannelse.
 Jeg tror, at det ville øge andelen af unge, der tager en lang videregående uddannelse,
hvis der var mulighed for studier i Holbæk. Ligesom der er afd af Syddansk Universitet i
Slagelse, kunne der f eks være afd af RUC i Holbæk. Mange er ikke parat til at flytte
længere væk, når de er færdige i gymnasiet.
 Det største problem er ikke, at få de unge til at tage en uddannelse. Specielt videregående
uddannelser foregår ikke i vores område, så problemet er nok så meget at fastholde de unges
tilknytning til området f.eks gennem fritidsinteresser, men også ved at give kendskab til de
jobmuligheder, der er i private og offentlige virksomheder.
 Flere muligheder for uddannelse efter gymnasiet
 Mulighed for leje af bolig i nogen ordnede forhold til en rimelig husleje :-)
Mere opbakning på uddannelserne til voksenlivet - struktur med forberedelse til en arbejdsplads og
voksenøkonomi ;-)
Faktisk burde de allerede i folkeskolen ha et fag omkring økonomi generelt og der burde de også
lære dem at ha ansvar - ex. hjælpe de små i de mindre klasser el. ha ansvar for et område som ex.
sørge for at bestemte arealer er pæne og ryddeligt ( ikke smide affald o.l. ) ud med curling unge
og ind med unge som kan ta ansvar !!!!!!!!
 Der fokuseres i hele landet for meget på gymnasiet. Erhvervslivet skal sørme se og komme ud af
start hullerne og lave praktik pladser og brande tekniker og håndværkere mm og ikke glemme, at
en gruppe får det bedste liv med et job uden for meget boglig lærdom, selvom det er ønsket at alle
får uddannelse så er det jo utopi.
 Byrådet skal lægge sig i selen for at skaffe uddannelsesmuligheder (tilbage) i Holbæk kommune
 Det er meget ærgerligt for miljøet i Holbæk at de fleste videregående uddannelser er flyttet væk fra
byen
 Flere udd. muligheder i Holbæk savnes.
 Udvide uddannelses mulighederne. Syddansk Universitet lejede sig på et tidspunkt ind i nogle
lokaler i Holbæk for at udbyde HD. Opbakningen var ikke stor, men den var der! (Og den kunne
være blevet større hvis der var flere informationer til de unge om, hvilke uddannelser, der var
mulige i Holbæk). Kommunen og uddannelsessteder kunne lave aftaler med universiteter, fx RUC,
om et campusområde i Holbæk, hvor det var muligt at tage nogle fag eller hele uddannelsen (evt.
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de mest populære eller dem, som der er jobmuligheder efterfølgende i Holbæk). Det skal dog
oplyses til unge i Holbæk, evt. over sociale medier, skolerne, mv., men det skal også ud til de ældre
unge, hvis der evt. er nogle, som er interesseret i at læse videre.
måske kommunen skulle få flere virksomheder til at flytte til,i stedet
for at de lukker.
Få tænkt ungdomsuddannelserne sammen, så de ikke ligger isoleret med hvert sit
uddannelsesmiljø. Aktivt understøtte de sociale aktiviteter på tværs af ungdomsuddannelserne.
Holbæk kommune bør kunne tiltrække nogle videregående uddannelser. Det var en stor fejl at
nedlægge seminariet.
Flere lærepladser til de erhvervsinteresserede unge.
Højere grad af forældreengagement og -ansvar.
Kommunen må udvide aftaler med erhvervslivet til at oprette pladser til de unge. Det hjælper ikke
at de læser i mange år hvis de kommer ud til arbejdsløshed, der skal være praktikpladser og det
må være i alles interesser.
Der står et par steder - "i byen" - hvilken by? Svinninge, Tølløse, Jyderup eller Holbæk??? videregående uddannelser skal tilbage til Holbæk by! - alle over 20 år flytter jo væk, når de ikke
kan uddanne sig videre!!
Erhvervslivet skal være mere åbne for at tilbyde lærepladser og uddannelse.
Byrådet skal kæmpe meget mere for at bibeholde uddannelsesmuligheder i kommunen. F.eks. var
det vanvittigt at lærerseminariet og tilhørende kollegie blev lukket. I dag er der kun dyre
ungdomsboliger tilbage i Holbæk by.
Hele uddannelses siden er et kæmpe opgave som skal løses og tilpasset på tværs af den unge,
skole og lærer, forældres opbakning.
Ja I bruger alt for lidt penge på unge, folkeskolelærerne virker som faglærere og er ikke
medvirkende til at skabe sociale relationer og handlingskompetence. Der er ikke klassefester,
skolefester eller andet socialt på fx Tuse skole i overbygningen, er der mange elever som mistrives
og mobber. Lærerne opleves ikke glade. Går man på gangene møder man ikke smil men tristhed. Vi
var positive og troede en overbygningsskole var fin. Men I har virkelig dummet jer og skabt en
fabrik med faglærere, der ikke ser og standser mobning, der ikke giver sociale relationer og
kompetence til dette videre. Eleverne skal have ledelse og ikke kun fagligt. Vi ser ikke dette
udelukkende som lærernes skyld, da de nok er pressede nok. I bør se på trivsel, da glade børn og
unge lærer bedre. Trives lærerne ikke, så kan de ikke give meget videre. Vi har fået nok af den
kommunale skole nu men der er andre, der ikke kan finde andre muligheder. Måske er det blevet
sådan, at Folkets skole nu er privat-og friskoler og Folkeskoler er fabrikker? Ingen børn og unge bør
tage hjemmefra klokken 7.25 og først komme hjem 15.45- især ikke når skolen end ikke er god.
Afstandene er blevet for store og der er for få skoleledere til for mange skoler. Vi er mange, der
oplever nærheden og kontakten er forsvundet. Lærerne bruger ikke deres telefoner, skolelederen
ringer ikke retur, lærerne skriver ikke beskeder og man er heldig såfremt man får svar og
information.
Det er super ærgerligt at campus (på stenhus i hvert fald) lukker og bliver aflåst allerede kl. 16.30 det skubber unges studiegrupper og gruppearbejdet med opgaver ud på enten biblioteket i Holbæk,
hvor der er meget larm og uro, eller til private caféer - det kan i værste fald udelukke nogle
studerende fra gruppen da ikke alle har råd til at opholde sig på en café hele dagen. Det ville være
skønt at have lov til at blive på skolens bibliotek eller fællesområder om eftermiddagen/aftenen og
skrive opgaver med klassekammerater.
Bruge FLERE penge på den nære velfærd - bl.a. ungeområdet/uddannelsesstederne - fremfor flere
hundrede millioner på en latterlig "sportsby" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Brug pengene rigtigt og lad være med trække ikke-ønskede uddannelser og uddannelsessteder ned
over hovedet på de unge mennesker. Vær lydhør overfor hvad de unge kan og vil og hjælp dem
derfra. Det er jo ikke alle der lige kan puttes ned i en kasse - og f.eks. ikke alle der lige passer til
det lokaler særlige undervisningstilbud, og på den lange bane er det nok mere fornuftigt at finde det
rigtige tilbud fra starten af
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 Så længe de unge MISTER penge når de går fra kontanthjælp til praktik.. Og kommunen ikke kan
anvise bolig til ca. 1500.. Så er alle andre tiltag ligegyldig for den type unge. De knokler i praktik 37
tim. Og TABER penge ved at arbejde gratis på praktik stedet

Områderne udenfor Holbæk by - herunder transport:
 Den offentlige by transport er under al kritik og bør være meget mere sammenhængende og
tilgængelig..
 Igen ……forbedre transportmulighederne fra omegnen
til uddannelsesstederne i bykernen
 Husk at halvdelen af de unge i Holbæk Kommune bor uden for Holbæk by. De skal ha de samme
muligheder som dem der bor i byen.
 Flere aktiviteter i lokalområderne
Bedre transport til og fra lokalområder eller i det mindste en "ufarlig" cykelrute ind til
Holbæk by
 Da mange aktiviteter knytter sig til Holbæk by, vil det være rimeligt hvis unge, der bor i resten af
kommunen, får gratis transport, hvilket vil sidestille dem økonomisk med deres jævnaldrende.
Ligeledes er der måske håb om, nogle unge fra Holbæk, hvis de får samme betingelser, vil få
øjnene op for, de aktiviteter der trods alt er i oplandet.
 Jeg bor i Holbæk centrum og kan ikke svarer for resten af kommunen.. Synes der er mange
muligheder HVIS du bor i centrum
 Støtte mere op omkring unge i yderområderne - med fritidsinteresser i lokalområdet.
Der er stort set kun idrætsforeninger i yderområderne.
 Der er meget få virksomheder og uddannelsesinstitutioner i kommunen. Byrådet burde sikre flere af
begge dele bliver placeret i kommunen. Dog ikke kun i selve Holbæk - husk yderområderne. Helt
generelt bør der fokuseres mere på yderområderne mht. tilbud til de unge.
 For unge i landområderne er den kollektive trafik altafgørende for udd. fritidsaktiviteter og socialt liv
med kammerater. Det er fint med tiltag for unge i Holbæk by, men vær opmærksom på at dette
langt fra er et tilbud til alle kommunens unge.
 Hurtig/hyppig offentlig transport er vigtig. Gode cykelstier. gode uddannelsesmuligheder og billige
boliger
 Husk at vi også har unge i Tølløse og de andre omegnsbyer. Der skal også være nogle tilbud og
muligheder til dem, hvis de skal blive i byen.
Jeg tænker da, at vores nye kulturhus kan bruges af de unge også i fremtiden. Vi skal bare have
lavet nogle planer for det.
 Det er vigtigt at det er alsidige fritidstilbud i lokalområderne. Det er vigtigt at der er gode
transportmuligheder til ungdomsuddannelserne
 De unge i yderområderne skal have flere muligheder.
Til bolig, uddannelse, samt hjælp til selv at arrangere aktiviteter.
Den lokale folkeskole, foreningslivet og private kan med økonomi fra kommunen støtte med mange
af de initiativer som er nævnt i de foregående spørgsmål.
 At der ikke ensidigt kun tænkes økonomi, at Holbæk by også er klar over at de små bysamfund
også bidrager i høj grad med skattekroner men tit og ofte er stedbørn, jeg ønsker IKKE at alt kun er
muligt hvis man bor i Holbæk by. Ønsker ikke lukning af overbygning i Tølløse!
 I de mindre byer, er der brug for steder for de unge at være. Steder hvor de selv har indflydelse og
ansvar.
Derudover er der brug for at eleverne har let adgang til voksne, til at tale med, når der er
problemer. Gerne på skolerne. Ikke bare en uu vejleder men en der kan snakke om personlige
problemer, som måske ikke altid er lige nemme at tage hul på derhjemme. Om det er en
mentorordning tilknyttet skolen eller en coach/psykolog der er ansat på skolen er mindre
væsentligt, men det er vigtigt at de er synlige og tilgængelige.
 Flere muligheder ude i lokalområderne
Få styr på hvad der sker på Holbæk Station så man trykt kan lade de unge tage til Holbæk!!!!!!
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 Flere cykelstier, så de unge kan komme til uddannelse og fritidsinteresser på en nem, sund og billig
måde. At arbejde aktivt for en god trivsel i klasserne - f.eks. via Mary Fondens projekt for god
social trivsel på ungdomsuddannelserne.
 De mindre byer i Holbæk kommune oplever tit ødelæggelse og hærværk på daginstitutionernes
områder fordi de unge keder sig og ikke har nogle steder hvor de kan mødes og hygge sig.
Det kunne være en ide at anlægge steder med bord bænke sæt, bålsted, shelters, skater ramper, i
de mindre byer så de ikke nødvendigvis behøver at skulle til Holbæk. Mange unge kommer fra
mindre bemidlede familier og der har de unge ikke ubegrænset mulighed for at sætte penge ind på
deres rejsekort så de kan komme til de større byer.
 Børn og unge bliver tykkere og tykkere. Forældre tør ikke andet end hente og bringe deres børn,
bl.a. fordi kommunen holder fast i at bevare de farlige veje. En kraftig udbygning af stier og
cykelstier kunne vænne børn og dermed unge til at transportere sig selv. Og det er jo at blande to
pengekasser sammen.
 Bedre transport fra det yderste af kommunen ind til de større byer

Kommunal støtte og vejledning:
 Sæt stærkt ind i familien første gang der skønnes grund til hjælp. tænker det som "førstehjælp" når
den er god og professionel er det den bedste hjælp på den lange bane.
Jeg syntes der skal stilles større krav til uddannelse og erfaring til de professionelle som skal give
førstehjælpen.
 Støt de frivillige mere... De er guld værd, og koster ikke det store.
Men som frivillig føler man tit at kommunen ikke ligefrem er en hjælper
 Større støtte til unge med HDAD. Eksempel: Ung mand 25 år på
kontanthjælp. Boende hos forældre. Mangler støtte til af finde ungdomsbolig og job. Mangler
opbakning fra kommunen inden
hele familien går i stykker. DETTE ER VIGTIGT.
 Svage og sårbar unge skal have mere støtte og hjælp, så de ikke tabes, isoleres.
Vigtigt at der stilles hurtig psykiatri-og psykologhjælp gratis til rådighed
Vigtigt med opsøgende arbejde i forhold til disse unge
 Synes at man skal blive meget bedre til at hjælpe unge med udfordringer uanset om det er psykisk
eller andre ting med en hurtigere og fyldestgørende indsats når problemerne identificeres. Oplever
alt for mange børn og unge der gang på gang ikke får den hjælp de har brug for fra starten og som
følge deraf
Får sværere og sværere ved at kunne klare et uddannelsesforløb. Ved fra kendskab til andre
kommuner at der en del andre steder er meget mere hjælp at hente til f.eks. sårbare unge end i
Holbæk kommune. Og for unge der har sagsbehandlere i kommunen, er der alt for mange skift af
sagsbehandlere og for dårlig opfølgning af de unges forløb, så ting tager unødigt lang tid. Så en
langt bedre organisering af kommunens ressourcer ønskes i høj grad. Og bedre samarbejde med
f.eks. psykiatrien for de unge der er i behandling der.
 Mangler tilbud til sårbare unge med misbrugsproblematikker
 Støt op om små lokale projekter. Smid penge efter frivillige der ønsker at gøre en forskel. På Orø
ønsker vi for eksempel at vi fik et hus hvor der kunne være klub og billige ungdomshybler. Vi kunne
få en lokal voksen med pædagogisk sans til at bo der. Vi har også et færge problem. Sidste færge
er 22.20 hvilket er for tidligt for de unge. Måske en senere afgang en lørdag om måneden. Vi har
afprøvet det og det er ikke økonomisk rentabelt, men en investering i et ungdomsklub på Orø.
 Jeg synes der som udgangspunkt skal støttes rigtig meget op omkring unge, og deres muligheder
for et rigt fritidsliv. Kommunen har et ansvar med at stille bygninger og plads til rådighed, men det
er andres ( de unge, forældre, foreninger ) ansvar at fylde rummene ud med muligheder. Med
hensyn til uddannelse er det vigtigt at dem som er svære at fastholde får hjælp. Men almindelige
unge med almindelige forældre burde ikke have brug for hjælp.
 Ville gerne støtte som mentor eller vejleder - men på grund af alder og lidt svigtende helbred - må
sige fra!

Side 12 af 16

 Når jeg ikke satte X ved, hvad jeg vil støtte de unge med personligt som mentor, lektiehjælp eller
andet, er det fordi, jeg anvender min hjælp på mine børnebørn (15 - 17 - 20) hvor den ældste bor
på bosted (ikke i Holbæk) og har brug for en kompetent voksen som støtte og samarbejdspartner.
Desuden er jeg aktiv på mange andre områder og understøtter vores politikere til at handle for de
unge.
 At der er kompetente medarbejder i administrationen til at rådgive på området...
 Når man tilskriver forskellige grupper af ansvar for de unge og for deres succes indenfor uddannelse
og livsduelighed, må man huske, at flere er ansat af kommunen og det derfor er kommunens
ansvar, at de grupper får de ressourcer det kræves. At man altså ikke kun tillægger dem ansvar,
men også giver dem muligheden for det.
 Måske kunne kommunens ungdoms medarbejdere være til stede på nettet/hjemmesiden med
jævnlige fortællinger, hændelser, tilbud og motivationer
 Sæt ind tidligt og hav meget bedre UU vejledning. Hav mentor/ social rådgiver modellen, der
hjælper den unge i gang ved at fokusere på at denne selv montage ansvar. "Giv ikke den unge en
fisk men lær dem at fiske selv" vejledere og rådgiveres fineste opgave er at give den unge
SELVTILLIDEN til selv at gære det de vil forsvinde tror på dem selv - de tror på de kan!
 Det er virkelig vigtigt at motivationen er der. En mentor vil være en god plan og det vil
være godt med en til at hjælpe med økonomi, som er skrøbelig.
 Der skal være obs. på den unge og dennes udfordringer. Det skal være nemmere at få hjælp som
ung
 Jeg er sikker på, at hvis udsatte unge har en mentor de eer trygge ved vil det kunne flytte
bjerge. Der er mange unge der mangler ressourcestærke voksne i deres liv- og
kontaktfulde voksne. Jeg synes det er fint med frivillige mentorer- men jeg synes også
der skal være lønnede jobs. Sådan et ville jeg selv søge.
 Det er vigtigt at have en voksenperson som kan støtte en i livet. Det behøver ikke at være en
forældre. Det er for ustabilt med en frivilligperson der skal være denne.
 Rådgivning og vejledning.
 Bedre ungdomsvejledning. Den der eksistere nu, er dybt elendig.
 Benyt mentor ordning mere. Lad vær med at ansætte ikke kvalificerede personaler til
ungdomsuddannelser
 Vi skal støtte de unge, med Mentorfunktioner, så de bliver klar til at passe en jobfunktion eller udd.
 Om jeg selv vil hjælpe en ung. Nej ikke lige for tiden, da jeg selv har tre teenagere hjemme på 12,
14 og 18 år. - men gerne når jeg bliver ældre og ikke har børn hjemme mere.
Derfor tror jeg også "ældre" / bedsteforældre/pensionister godt kunne hjælpe unge med sund kost,
komme i seng, økonomi, komme op i skole og som støtte. Kald det "ven til ven" eller
"voksenstøtte". De ældre skal blot findes, mange pensionister vil gerne "give en hånd" og en frivillig
hånd.
 Generelt at se den unge som et helt menneske og ikke lave kassetænkning omkring de unge.
Være med til at skabe identitet hos den unge og påvirke dem positivt i forhold til fritidsinteresser og
uddannelses valg
 Jeg kender ikke så meget til de unges muligheder i Holbæk kommune. Jeg går selv på Euc og ved
at der både er mulighed for mentor og psykologhjælp og morgenmad til rådighed. Og så vidt jeg
forstår så benyttes disse tilbud af mange elever.
 Som helhed synes jeg, at vi har gode muligheder for alle aldersgrupper. Vi ligger trods alt
desværre, ikke lige i periferien af København, hvilket altid vil give øgede muligheder, men som
provinsby betragtet, går det rimeligt godt. Tilfredshedsundersøgelsen er også et positivt signal fra
kommunen til borgerne.
 Hjælpe med kontakt til byens sportsklubber og evt. hjælpe med tilskud til kontingentet.
 Do more to help support the development of young talent (business creation etc)

Forældres og de unges ansvar:
 Lad være med at tage ansvaret fra den unge selv ved at kommunen "pylrer" om dem, men istedet
at skabe rammer til at den unge selv kan tage ansvaret (fritidsaktiviteter, støtte fællesskaber på
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tværs, bedre ledelser på Holbæk Kommunes skoler og de midler det kræver, end det
besparelsesskrammel Holbæk pt. tilbyder i skoleregi med mærkbart faldende kvalitet).
At de skal tage sig sammen, en uddannelse er ikke noget man får, det er noget man tager.
De unge har en tendens til at forvente at alle andre end dem selv bærer et ansvar og glemmer at
de er ret privilegerede. det er lidt forkælet og det ansvar ligger hos forældrene og at andre giver
dem den ide at vi løser det for dig og du skal ikke selv gøre noget for at få bedre karakter,
lærerplads, fritidsjob mv. - dette er en generalisering som selvfølgelig ikke er enstydigt med at det
gælder alle. Men syntes at den forkælet unge menneske i dag er mere udbredt og glemmer at de
også har et ansvar for deres egen fremtid i livet og at kommune ikke bærer dem igennem livet men det starter altså også hos kommunen hvor de ansatte (kommunens ansatte, lærer mfl.) giver
de unge meget lange tøjler og glemmer at være lederen og derved glemmer/undgår at give faste
rammer og grænser - hvis forældre ikke kan løfte den opgave eller ikke HAR løftet den opgave.
Mange unge klare sig selv og har et aktivt fritidsliv og behøver ikke ekstra støtte eller hjælp fra
kommune, frivillige, lærer mfl.
Det er den unge selv der skal ville sin uddannelse. At sige det er andre instansers ansvar,
er i mine øjne, en dårlig undskyldning for den unge. Bare fordi man er ung, kan man og
skal man tage ansvar for eget liv!
Der skal lægges meget mere ansvar på den unge, og forældrene. Den unge SKAL kunne
stå op om morgenen og tage et ansvar for sig selv.
Vi har ofte danske landbrugs elever, som simpelthen er forkælede. Det kan man ikke
bruge til noget på en arbejdsplads.
Mange af de unge tror, det er os der skal hjælpe dem i gang, de tror ikke selv de skal noget, de
firmaer der ansætter de unge skal være mere konsekvent, det kan ikke være rigtig, at unge der
kommer ud af skolen, hverken kan stave eller regne, men gerne vil på gymnasium
Nej, det er noteret i spørgeskemaet, men forældre har en stor afgørende betydning. Det er fra dem
man gerne skulle få en god begyndelse
Det er vigtigt at forældrene støtter op om de unge
Forældre og lærere skal meget tidligt i barnets liv tale om hvor stor betydning, det har for
livskvaliteten at tage en uddannelse. Det giver den unge råd til at købe alt det, en ung gerne vil
have, smart tøj, bil og bolig. Og råd til at danne familie på længere sigt.

Tryghed og bosætning:
 Mere politi på gaden... Som både giver tryghed også kun de have kontakt samt vejlede dem
 De unge i Holbæk har, hvis de ellers bliver motiveret nok, rige muligheder for mange aktiviteter!
Men man ser for mange unge ledige, sent om aftenen /natten, det skaber utryghed blandt folk!
Hvad man kan gøre ved det, har jeg ingen løsning på, men noget SKAL der gøres!
 Stop gruppe af unge indvandrere der skaber uro på Holbæk station og andre steder i byen er
desværre selv blevet overfaldet af dem, jeg gør mit for at stoppe dem når jeg går som natteravn
men det er ikke nok desværre
 Der skal fokus på utrygheden i nattelivet og omkring Holbæk station!
 Der er et stort og kontinuerligt problem med trusler, vold og rusmidler i nattelivet. Det er primært
politiet, som må tage et ansvar, men kommunen bør presse på for at få en langt bedre
polititilstedeværelse på især stationen og i nattelivet. Problemet er langt større end statistikken
viser, idet langt de fleste episoder ikke anmeldes.
 Boliger til unge som er til at betale findes næsten ikke. De kollegier som findes er alle
ejet af den samme og de har derfor ingen konkurrence som kan presse priserne
Job - mange steder for man konstant af vide man skal finde et job for at lære at tjene penge og få
erfaring men det er næsten umuligt fordi de fleste steder kan få førtidspensionister som er billigere
for firmaet til de job de unge normalt ville få
 For at de unge skal kunne blive i kommunen og specielt på Orø, skal der være større mulighed for
bolig/ lejlighed til penge der kan betales på SU, husleje på bolig skal ned.
Der skal være flere klubber for de unge under Ung Holbæk, de store unge dem over 18 skal have
steder med tilbud og vejledning.
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 Bopæl, skoler, ungdomslivet skal hænge sammen, således de unge bliver mere motiverede og så
skal de oplyses om ansvaret for dem selv i voksenlivet.
 Jeg forstår ikke hvorfor kommunen, ssp og politiet ikke griber ind ØJEBLIKKELIGT, når unge hærger
f.eks. i Holbæk midtby, ved stationen og i Bysøparken. Der er tale om meget unge ned til 12-13 år,
som burde passe deres skole i stedet for at hærge. Griber man ind med det samme, sikrer man at
de får en uddannelse i stedet for en kriminel løbebane. Det vil være til gavn for alle. Også give
tryghed for alle - unge som ældre.
 Der er alt for meget usikkerhed ved at færdes i byen. Bander som bestemmer i Holbæk skal væk
fra byen men hvis der var gode muligheder for anden aktivitet end at hænge ud politiet og
vagtordninger i byen skal være mere synlige
 Støt musik og idrætsklubber
 Bedre sportsfaciliteter
 Sørge for at vores unge trygt kan færdes i Holbæk om natten - særligt omkring banegården.

Øvrige emner - herunder fritids- og ungdomsliv:
 At få eller se gratis eller billig af kunst på lokale steder.
At lave kunst med andre på lokale steder.
 Stop de evige besparelser - sæt skatten op og brug pengene på de unge, i stedet for Byrådsture til
Kina og nye Idrætsanlæg der kun er for de få.
 Jeg høre tit om at de unge mangler nogle caféer, hvor man kan slappe af, gå på nettet,
ligge i sækkestole, og bare købe en kage eller kaffe.
 Elendig ungdoms/børne kultur og manglende fokus herpå fra kommunens side på de store
sportsgrene i Holbæk som Fodbold/Håndbold/Svømning, sigtet er indstillet for smalt, og
medmindre, der ses talentpotentiale, så er man reduceret til bidragsyder/kontingentbetaler,
midlerne prioriteres eliten/1ste holdet. Omkostningen er at man ikke for alvor fanger majoriteten
af unge, da der reelt ikke er noget engagement over længere tid i dem da de bliver nedprioriteret.
 Det er en katastrofe, at ungdomsskolen slet ikke understøtter faglig dygtiggørelse i fritiden. ITkurser, kurser i eksotiske sprog, mekaniske værksteder, elektronik, metal-sløjd, grafiske
værksteder - alt muligt, der kunne dygtiggøre vores unge i deres fritid findes slet ikke og vi går glip
af muligheden for at udvikle vores vigtigste ressource - de unge - optimalt.
 Åbne flere aktiviteter for de unge i stedet for at lukke dem
 Jeg har et stort ønske om at der kommer nogle ordentlige sportsfaciliteter. Holbæk
kommune kan ikke være de nuværende bekendt.
 Holbæk kunne bruge en "ungdomsby" for universitetsstuderende og andre uddannelser væk fra
byen, hvor der er nem transport inkluderet i boform tilværelsen. Evt i form af busser og flextaxi'er.
Vi vil gerne have disse studerende bosat i Holbæk og det kan blive muligt på denne måde.

 Jeg er træt af at de unge har smadret legepladsen i strandparken det gør mig virkelig vred!
Skaterbanen ved rosen ligner også noget der er løgn fordi de unge som bruger stedet smider deres
affald, selvom der er masser af skraldespande på pladsen. Også når de unge har været samlet på
havnen ligger der masser af affald tilbage. Det er for dårligt. Men det er nok mentaliteten og
opdragelsen den er gal med, snarere end noget kommunen kan gøre noget ved. Desværre.

Ikke kategoriseret:
 Nogle af jeres spørgsmål er sværte at svare på. FX spørgsmålet om transport. Mener I arbejde vsa
skolegang, eller arbejde som det der fylder mest? Jeg har besvaret ? ud fra at det er vsa skolegang.
Jeres spørgsmål om jeg vil være mentor eller lektiehjælp, ja, det vil gerne, når jeg finder et job, der
er mere forudsigeligt. For nuværende arb jeg i gennemsnit 37 t/uge, med krav om overarbejde fra
arbejdsgivers side... det gør mine uger lidt uforudsigelige...
 Nej
 Nej
 Nej
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Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Der bliver i dag gjort et godt arbejde...
så fortsæt med det....tak
Min viden om de unges aktuelle muligheder er lidt tynd, da mine egne børn er voksne og
færdiguddannede nu.
Nej. Mit kendskab til kommunen er for lille.
--Ingen
Nej, jeg syntes at disse skemaer er fyldestgørende, der gives ok svarmulighedet.
Mine egne børn er selv forældre nu, så jeg har ikke så mange meninger om de unges muligheder.
Mentaliteten blandt de unge har ændret sig meget, men som handicappet har jeg mødt mange unge
parat til at give en hjælpende hånd
Spørgsmålet om jeg vil hjælpe en unge ved at f.eks. køre den til uddannelsen, have en boende,
eller give lektiehjælp var meget inspirerende - godt med at opfordring til engagement
åbne
1. Synes godt at nogle af jeres termer kunne uddybes, man skal jo huske et ord fra én person ikke
altid betyder helt det samme for en anden.
Det var første slide der fik mig til at tænke på den, da linie 1 og den sidste havde nogle ord jeg ikke
var sikker på hvordan de skulle tolkes. Du ved, jeg følte jeg manglede en definitnation af ordet i
denne sammenhæng.
2. Vi mangler en klub for dem der er 21+ fordi det nærmeste sted ligger i Roskilde, og de har hele
to klubber for ensomme.
Og i den verden vi lever i, i dag, er der så mange ensomme mennesker over 20. 50% af
befolkningen er jo f.eks. singler. Så antallet er større end nogensinde før.
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