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Side 1

Om undersøgelsen

Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et
særligt fokus på, hvordan borgerne kan inddrages, så vi i fællesskab udvikler kommunen.
Én blandt flere metoder er Holbæk Kommunes borgerpanel, hvor byrådet kan spørge borgerne om en række
emner, hvor borgerne kan være med til at udvikle kommunen.
I juni 2016 bad Holbæk Kommune for femte gang borgerne i panelet om at tilkendegive deres holdninger –
denne gang om de unges muligheder i Holbæk Kommune.
Panelundersøgelsen løb i perioden 7. juni til 28. juni 2016. I alt blev der sendt spørgeskema ud til 1.011
borgere, hvoraf de 469 tog imod og besvarede undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 46%. Denne
svarprocent er lavere end ved de øvrige panelundersøgelser.
Blandt de deltagende i undersøgelsen, er der en underrepræsentation af unge i aldersgruppen 18-29 år og en
underrepræsentation fra ”Anden by/landsby/Landområde i Holbæk Kommune”. Resultaterne giver en fin
pejling og er udtryk for deltagernes holdning, men kan ikke umiddelbart generaliseres til alle borgere i
Holbæk Kommune. Kun 6% af deltagerne kender ikke nogen unge mennesker.
Ved flere af spørgsmålene er der en stor andel ”Ved ikke”-besvarelser.

Side 2

Om resultat og rapport

Denne rapport præsenterer en række af de mest interessante resultater fra borgerpanelet om de unges
muligheder, som vi har bearbejdet indtil nu.

Disse og de øvrige resultater vil indgå i arbejdet med de unge hos Uddannelse til alle unge.

Undersøgelsens samlede resultater kan ses på www.holbaek.dk/borgerpanel. Her findes også en fuldstændig
oversigt over kommentarer fra borgerpaneldeltagerne. Har du spørgsmål til resultaterne i denne
undersøgelse, kan du kontakte Mette Gammelgaard, megam@holb.dk. Har du spørgsmål vedr. borgerpanelet,
kan du kontakte Holbæk Kommune, politik@holb.dk

Side 3

Sammenfatning
•

Fritid og ungdomsliv: Fritidsaktiviteter skal primært være forankret i
lokalmiljøet, men også i Ungdomsskolen, hos private udbydere og på
skolen/uddannelsen. Ca. 60% mener, at de unge i meget høj grad eller i høj
grad har adgang til de rigtige fritidsaktiviteter. Kommunen og
ungdomsuddannelser skal skabe rammer for, at de unge kan skabe og være i
et ungdomsmiljø.

•

Uddannelse: Den unge selv og forældrene vurderes til at have
hovedansvaret for, at den unge får en uddannelse. Herefter følger
uddannelsesinstitutionerne og læreren. Det er også vigtigt, at der er nok
praktikpladser til de unge. 67% mener, at erhvervslivet skal motivere
ufaglærte ansatte til at tage en uddannelse.

Side 4

Sammenfatning
•

Transport: Det er i orden, at de unge skal transportere sig i hverdagen, men
ikke for lang tid, og der skal være mulighed for transport til og fra
lokalområderne.

•

Bolig: Der er for dårlige muligheder for at få en bolig, der kan betales for SU.
Kommunen har en vigtig opgave i at sikre dette for de unge. Kollegier og
ungdomsboliger vurderes som en god boligform til de unge.

•

Tryghed via forebyggelse: Unge med behov for støtte skal hjælpes –
primært af frivillige voksne, men også af frivillige unge og lærere. Forældre
og netværk ses dog som de vigtigste til at støtte de unge, så først når denne
støtte ikke slår til, skal andre træde til. Frivillige voksne og mentorordninger
vurderes værdifulde. 41% af deltagerne vil gerne være mentor for en ung.
Nattelivet vurderes at være mindre trygt for de unge, men de unge selv
vurderer det lidt bedre end de øvrige deltagere.

Side 5

De unges muligheder
•

Kun hvad angår fritidsaktiviteter,
er der mere end halvdelen af
deltagerne, der vurderer, at de
unge i meget høj grad eller i høj
grad har de rigtige muligheder.

•

Deltagerne vurderer, at det, de
unge har dårligst mulighed for, er
at få en bolig, der kan betales for
SU.

•

For de øvrige emner, der er
spurgt til i undersøgelsen,
vurderer de fleste deltagere, at
mulighederne i nogen grad er de
rigtige.

Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Besvarelserne ”Ved ikke” indgår ikke i frekvensopdelingen, men kan
ses til højre for figuren. Gns= gennemsnittet er beregnet på en skala fra 1-5, hvor 1= Slet ikke og 5= I meget høj grad.

Side 6

Fritid og ungdomsliv
•

Figuren til højre viser, at 88% af
deltagerne i undersøgelsen svarer, at de
unge skal have mulighed for at gå til deres
fritidsinteresse i det lokale foreningsliv.

•

Herefter følger Ungdomsskolen (73%),
private udbydere (67%) og på
skolen/uddannelsen (64%).

•

2/3 af deltagerne mener, at
ungdomsuddannelserne skal bidrage til at
skabe ungdomsmiljøer på tværs af
uddannelserne.

•

Over halvdelen af deltagerne mener, at
kommunen og ungdomsuddannelser skal
skabe rammer for, at de unge kan lave og
arrangere aktiviteter.

•

¾ mener, at erhvervslivet skal tilbyde
fritidsjob til de unge under uddannelse. På
en skala fra 1-5 vurderes muligheden for
at have et fritidsjob til 3,1.

•

På en skala fra 1-5 vurderes muligheden
for adgang til ungdomsmiljø til 3,0, og
muligheden for adgang til fritidsaktiviteter
vurderes til 3,6.

Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte flere kryds, og tallene summer derfor ikke til 100%.

Side 7

Uddannelse
•

Af de åbne besvarelser fremgår det, at
mange mener, at den unges motivation og
forældrenes støtte er vigtig for, at unge
får en uddannelse. Samtidig er det tæt på
100% af besvarelserne, der peger på, at
den unge og forældrene i meget høj grad
eller i høj grad er ansvarlige for, at den
unge får en uddannelse.

•

Deltagerne vurderer også, at det er
vigtigt, at lærerne er gode (85 %). Ca. 70
% vurderer, at skoler og
ungdomsuddannelser i meget høj grad
eller i høj grad er ansvarlige for, at de
unge får en uddannelse.

•

Deltagerne vurderer det vigtigt, at
erhvervslivet og kommunen stiller nok
praktikpladser til rådighed.

•

67 % af deltagerne mener, at
erhvervslivet skal motivere ufaglærte
ansatte til at tage en uddannelse.

•

På en skala fra 1-5 vurderer deltagerne
jobmulighederne efter uddannelse til 2,6.
Muligheden for vejledning ifm. uddannelse
vurderes til 3,1.
Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte flere kryds, og tallene summer derfor ikke til 100%.

Side 8

Transport
•

Af figuren ses, at deltagerne vurderer, at
transporttiden til uddannelse og arbejde
gerne må være længere end til
fritidsinteresser.

•

Undersøgelsen viser også, at den ældste
gruppe af deltagere i højere grad end de
øvrige vurderer, at transporttiden godt må
være mere end ½ time, når der er tale om
transport til uddannelse og arbejde.

•

78% af deltagerne mener, at gode
transportmuligheder er vigtigt for, at de
unge får en uddannelse.

•

Flere nævner i de åbne kommentarer, at
der er brug for bedre transportmuligheder,
så unge fra lokalområderne kan komme til
Holbæk By og deltage i aktiviteterne dér.

Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen.

Side 9

Bolig
•

Mulighederne for at få en bolig, der
er til at betale, og som er tæt på
uddannelsen, vurderes meget lavt af
deltagerne.

•

Deltagerne i undersøgelsen synes
især, at der skal være kollegier for
unge under uddannelse (86%) og
ungdomsboliger i områder, hvor der
er beboere i alle aldre (75%).

•

Deltagerne mener, det bør være en
højt prioriteret opgave for kommunen
at sikre boliger, der kan betales af
unge på SU.

•

Boliger tæt på
ungdomsuddannelserne bør være
højt prioriteret hos
ungdomsuddannelserne.

•

65% af deltagerne mener, at en fast
bopæl er vigtig for, at den unge får
en uddannelse.

Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte flere kryds, og tallene summer derfor ikke til 100%.

Side 10

Tryghed via forebyggelse
•

Generelt mener deltagerne, at forældrene og den
unges netværk skal hjælpe den unge, ligesom
kommunens mentorordning nævnes som en vigtig
støtte for unge med brug for det.

•

I undersøgelsen peger 58 % af deltagerne på, at
erhvervslivet skal stille sig til rådighed som
mentor, ligesom 66 % mener, at
ungdomsuddannelserne skal tilbyde mentor for de
unge.

•

Kun 14 % af deltagerne vurderer, at mulighederne
for et trygt natteliv i høj grad eller i meget høj
grad er til stede. De unge vurderer muligheder
mere positivt end de øvrige deltagere.

•

Figuren til højre viser, at deltagerne synes, at det
særligt er frivillige voksne, der skal hjælpe de
unge, der har brug for støtte.

•

Når det gælder lektiehjælp, peger flest deltagere
på lærerne som dem, der skal hjælpe, ligesom
frivillige unge også vurderes til at skulle hjælpe
med lektierne.

•

Frivillige unge ses også som et aktiv for andre
unge med brug for støtte, når det handler om at
finde andre at være sammen med.

Note: n angiver antal besvarelser i frekvensfordelingen. Deltagerne har kunnet sætte flere kryds ved hvert spørgsmål, og tallene summer derfor ikke til 100%.

Side 11

