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Kultur & Fritid Holbæk Kommune jan. 2021 

 
 
 
I et samarbejde mellem EUC Nordvestsjælland, DGI, lokale idrætsforeninger og Kultur og Fritid i 
Holbæk kommune blev projekt KICK i efteråret 2020 (sep. til dec.) gennemført. 
 
Projekt KICK er et landsdækkende projekt, som er afviklet i flere kommuner, og har til formål, at 
landets erhvervsskoleelever præsenteres for bevægelse, får gode oplevelser og på egen krop 
mærker den positive indflydelse det har på deres trivsel. 
 
De overordnede målsætninger i KICK er at: 

• erhvervsskolerne lykkes med at implementere reformkravet om 45 minutters daglig 
bevægelse 

• eleverne får en skoledag med mere bevægelse og aktivitet 

• eleverne oplever KICK som positivt for deres trivsel 
 
 
Denne rapport er evalueringen af KICK i Holbæk Kommune, og er evalueringen af de lokale 
idrætsforeningers rolle og indsats i KICK. Rapporten bygger på spørgeskemabesvarelser for hhv. 10 
deltagende idrætsforeninger i KICK og 62 førsteårselever på EUC Nordvestsjælland.  
 
De 11 deltagende idrætsforeninger i KICK er: 

1. Fremad Holbæk 

2. Holbæk Badminton Klub 

3. Holbæk Basket Klub 

4. Billard Clubben Holbæk 

5. Team Bredahl  

6. Lammefjordens Bueskytter 

7. Svinninge Discgolf Forening 

8. Fleche Holbæk Fægteklub 

9. Egebjerg Gymnastikforening 

10. Nordvestsjællands American Football Club 

11. Holbæk Tennis & Padel Klub 
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Foreningernes indsats kan i forenklet form skitseres sådan: 
 

Inputs Outputs Outcomes Impact 

Idrætsforeninger og 

frivillige stiller sig til 

rådighed med 

idrætsundervisning. 

 

Kultur og fritid kontakter 

og engagerer frivillige. 

Samt koordinerer 

foreningsforløbene i 

forhold til faciliteter, 

erhvervsskolen og 

foreningernes behov. 

178 førsteårselever 

præsenteres for 

idrætsundervisning 

af frivillige. 

 

11 forskellige 

foreningsforløb af to 

timer fordelt på 11 

fredage (4. sep. – 11. 

dec.). 

Opnåelse af 45 min 

daglig bevægelse. 

 

Øget motivation og 

trivsel på elevholdene 

samt et styrket 

fællesskab. 

 

Øget kendskab til 

mangfoldigheden af 

lokale foreningstilbud. 

Rekruttering af 

nye (unge) 

medlemmer til 

foreninger. 

 

Fastholdelse af 

elever på 

uddannelsen/ 

mindsker risikoen 

for frafald. 

 

 

 

 
 
Rapporten er opbygget således: 
 

Side 4-15: Indeholder besvarelser fra eleverne på EUC 
Side 16-25: Indeholder besvarelserne fra de deltagende idrætsforeninger  
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Elevbesvarelser: 
 

 
       
Er du Pct.      
Elev 100,0%      
Lærer 0,0%      
Forening / aktivitetsudbyder 0,0%      
Ubesvaret 0,0%      
Basis 62      

 

 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Pct.

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Er du

Elev Lærer Forening / aktivitetsudbyder Ubesvaret
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Køn Pct.      
Mand 85,5%      
Kvinde 14,5%      
Ubesvaret 0,0%      
Basis 62      

 

 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Pct.

85,5%

14,5%

0,0%

Køn

Mand Kvinde Ubesvaret
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Alder Pct.      
Under 15 0,0%      
15-17 79,0%      
18-20 21,0%      
21-24 0,0%      
25 eller derover 0,0%      
Ubesvaret 0,0%      
Basis 62      

 

 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Pct.

0,0%

79,0%

21,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Alder

Under 15 15-17 18-20 21-24 25 eller derover Ubesvaret
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0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Pct.

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Skole

EUC Nord IOOS Aarhus

SOSU Vejle SOSU Fredericia

SOSU Horsens SOSU Kolding

CELF Nykøbing SOSU Nykøbing

EUC Nordvestsjælland Holbæk Frederiksberg TEC

Ballerup TEC Gladsaxe TEC

ZBC Slagelse NEXT Ballerup

U Nord Hillerød SOSU H Hillerød

Bornholm EUD SOSU Bornholm

Anden: Ubesvaret
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Din vurdering af Kick 

Ja 

altid 

Ja for det 

meste 

Nogle 

gange 

Nej 

sjældent 

Nej 

aldrig 

 Ved 

ikke 
Ubs. 

     
Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Basis      

Er du motiveret for bevægelse i skolen? 29,5% 37,7% 19,7% 3,3% 6,6% 0,0% 3,3% 61      
Har KICK i foreningen været sjovt? 6,6% 45,9% 27,9% 1,6% 1,6% 13,1% 3,3% 61      
Deltager du aktivt i KICK i foreningen? 19,7% 42,6% 13,1% 1,6% 4,9% 14,8% 3,3% 61      
Har bevægelse i undervisningen været 

med til at skabe en bedre skoledag? 
18,0% 39,3% 23,0% 9,8% 3,3% 3,3% 3,3% 61 

     

Deltager du aktivt i bevægelsesaktiviteter i 

undervisningen? 
27,9% 49,2% 16,4% 1,6% 1,6% 0,0% 3,3% 61 

     
Total               61      

     
 

  

 

 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Gns.

2,2

2,4

2,1

2,4

2,0

2,2

Din vurdering af Kick.

Er du motiveret for bevægelse i skolen?

Har KICK i foreningen været sjovt?

Deltager du aktivt i KICK i foreningen?

Har bevægelse i undervisningen været med til at skabe en bedre skoledag?

Deltager du aktivt i bevægelsesaktiviteter i undervisningen?

Total
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Vurdér disse spørgsmål 

på en skala fra 1-10 

(hvor 10 er højest) 

10 

højest 
9 8 7 6 5 4 3 2 

1 

mindst 

Ved 

ikke 
Ubs. 

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Basis 

I hvor høj grad har du 

oplevet, at KICK har skabt 

et bedre fællesskab i 

klassen? 

13,8% 5,2% 20,7% 17,2% 13,8% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 19,0% 5,2% 58 

I hvor høj grad har KICK 

gjort dig gladere for at gå 

i skole? 

15,5% 6,9% 8,6% 15,5% 8,6% 8,6% 1,7% 3,4% 0,0% 5,2% 20,7% 5,2% 58 

I hvor høj grad har KICK 

gjort dig bedre til at tage 

imod undervisning? 

5,2% 10,3% 17,2% 8,6% 6,9% 17,2% 3,4% 0,0% 0,0% 3,4% 22,4% 5,2% 58 

I hvor høj grad er det 

vigtigt for dig, at 

bevægelsesaktiviteterne 

er sjove? 

37,9% 12,1% 17,2% 6,9% 5,2% 3,4% 3,4% 1,7% 0,0% 5,2% 1,7% 5,2% 58 

I hvor høj grad er det 

vigtigt for dig at lære nye 

bevægelsesaktiviteter at 

kende? 

17,2% 8,6% 19,0% 1,7% 5,2% 13,8% 5,2% 3,4% 5,2% 12,1% 3,4% 5,2% 58 

I hvor høj grad er det 

vigtigt for dig at få pulsen 

op? 

13,8% 13,8% 13,8% 19,0% 3,4% 8,6% 5,2% 3,4% 0,0% 10,3% 3,4% 5,2% 58 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Gns.

3,5

4,1

4,3

3,0

4,8

4,3

4,7

4,1

Vurdér disse spørgsmål på en skala fra 1-10 (hvor 10 er højest): Gns.

I hvor høj grad har du oplevet, at KICK har skabt et bedre fællesskab i klassen?

I hvor høj grad har KICK gjort dig gladere for at gå i skole?

I hvor høj grad har KICK gjort dig bedre til at tage imod undervisning?

I hvor høj grad er det vigtigt for dig, at bevægelsesaktiviteterne er sjove?

I hvor høj grad er det vigtigt for dig at lære nye bevægelsesaktiviteter at kende?

I hvor høj grad er det vigtigt for dig at få pulsen op?

I hvor høj grad er det vigtigt for dig, at bevæge dig sammen med dine klassekammerater?

Total
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I hvor høj grad er det 

vigtigt for dig, at bevæge 

dig sammen med dine 

klassekammerater? 

13,8% 12,1% 13,8% 15,5% 0,0% 10,3% 5,2% 1,7% 1,7% 15,5% 5,2% 5,2% 58 

Total                         58 

 

               
Hvilke(n) foreningsidræt(ter) har været sjovest?               
Svar               
Basketbold               
Bueskydning                
Tinnis               
batminton               
bueskydning               
Boksning med Bredahl var sjovest               
Bue skydning               
tennis 

              
Det sjoveste har helt klart været billiard               
Jeg synes helt klart tennis og badminton var det sjoveste vi har prøvet...                
Da vi spillede tennis, det var sku meget sjovt, fordi vi hyggede os med det, og det var lidt 

ligegyldigt om man var god eller dårlig               
Ved jeg ikke               
Tennis og Badminton i Holbæk sportsby               
Basket ball               
billard og fægtning                
ved ikke, har vi haft KICK? eller foreningsidræt på noget tidspunkt, er i skole hver dag og har 

0,0% fravær men har aldrig hørt om hverken KICK eller forenings idræt. 

              
Jeg har ærligt ingen idé om hvad DGI  eller KICK er. Min lærer sagde jeg skulle udfylde det 

her skema... Jeg tror jeg var syg den dag               
fægtning synes jeg var rigtig sjov. Der var konkurrence med de andre og de prøvede at lave 

en god til det. jeg kunne også godt lide at der var hockey hvis at man nu ikke kunne lide at 

fægte.               
Boksning               
billiard               
yoga               
Badminton  

Boksning                
Jeg synes at billiard var sjovest               
boksning               
Det må nok ha været fægtning               
Boksning                
Amerikansk Fodbold.               
Jeg synes det var at spille amerikansk fodbold, da jeg fik lov til at tackle folk og så Synes jeg 

også billard var sjovt og det var sjovt at lære                 
der hvor vi allesammen hver fredag tager ud og laver gymastik og da vi var ude og bokse 

              
fodbold               
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Boksning havde jeg det meget sjovt med fordi vi fik lov til at prøve det og det ikke bare var 

træning 

Amerikansk fodbold var også meget sjovt at prøve med noget kontakt sport               
boksning               
Synes ikke rigtig nogle af dem har været sjove               
Pas               
badminton               
Jeg ville personligt sige Amerikansk fodbold det en dejlig sport hvor man kan komme af med 

sine aggressioner                
Helt klart amerikansk fodbold               
ved jeg ikke               
Boxning               
det har basket                

               

               

               
Hvorfor har netop de(n) været sjovest?               
Svar               
Fordi læreren var grineren               
Mest bevægelse               
fordi at jeg syntes at det er sjovt               
noget jeg interesserer mig for               
Fordi der var fuld knald på og der var en god insturktør               
Fordi det er sjovt at prøve nye ting               
fordi det er den jeg tydlist kan huske               
Det var det som var mest hyggeligt                
Det har været sjovt fordi jeg ikke har prøvet det før og så kan jeg godt lide spil med ketchere 

              
Fordi det skabte et bedre fællelskab               
Ved ikke               
Der var mest gang i den og vi spillede forskellige slags kampe.               
Amerikansk fodbold hvis ikke det havde været så koldt                
billard var rigtig sjovt fordi at man bare hyggede sig og man havde det sjovt med hinanden. 

Fægtning var sjovt fordi alle ikke havde prøvet sådan noget før. og konkurrencen var sjovt i 

det.               
uhh...               
fordi at der var konkurrence ogg man skulle være på toppen og klar. Det er også fedt lave 

fægtning fordi det legede man da man var mindre               
Fordi det boksning                
det var mest spændende               
ved det ik               
Fordi jeg godt kunne lige det                
Fordi vi fik lov til at spille bordfodbold               
fordi det var udfordrende og sjovt at se min klasse kammerater slå på hinanden  

              
Fordi vi bare hyggede os og havde det sjovt, og jeg sku have svar fra min klamydia test 

              
Jeg fik meget ros af træneren. Og jeg følte mig god og bygget til det.               
Det har det bare                
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fordi vi alle var trætte og grinte i mens 

              
det er generalt bare sjovt at spille fodbold               
Det var nok boksning eller amerikansk fodbold               
God træner               
Pas               
kan bedst lide det af de ting               
fordi som sagt det er en meget fysisk sport hvor man bruger kroppen                
Jeg syntes det var sjovest fordi man fik pulsen op og fik afreageret lidt, mig og en af mine 

venner fra klassen starte også til det efter første gang vi var der. 

              
Jeg kan godt lide kampsport, og jeg føler at kampsport også er godt for fællesskabet i 

klassen.               
fordi at jeg godt kan lide sporten                

               

               

 

       
Har du fået kendskab til nye aktiviteter, som du ikke før kendte? Pct.      
Ja 59,3%      
Nej 31,5%      
Ved ikke 7,4%      
Ubesvaret 1,9%      
Basis 54      

       
 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Pct.

59,3%

31,5%

7,4%

1,9%

Har du fået kendskab til nye aktiviteter, som du ikke før kendte?

Ja Nej Ved ikke Ubesvaret



13 
 

            
 

 

               

Er der noget af det, som du har prøvet i KICK, som du kan forestille dig, at du vil gå til? Pct. 
             

Ja 28,8%              
Nej 42,3%              
Ved ikke 28,8%              
Ubesvaret 0,0%              
Basis 52              

 

 

                
Hvad har været det bedste ved KICK? - kan både være angående bevægelse i skolen og 

foreningsidræt               
Svar               
Det ved jeg ikke               
Badminton                
at man kommer ud og bevæger sig i skolen               
helt klart at få lov til at være med til de forskellige idræts fag               
Det har været rat at havet lidt udveksling i skoledagen               
prøve nye ting 

              
at komme ud og prøve nye ting               
Det bedste var at slippe for skole                

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Pct.

28,8%

42,3%

28,8%

0,0%

Er der noget af det, som du har prøvet i KICK, som du kan forestille dig, at du vil gå til?

Ja Nej Ved ikke Ubesvaret
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Jeg synes det bedste har været at komme ud og bevæge os sammen med vores 

klassekammerater               
Det at man kunne lave noget aktivt i timerne og ligesom få alt ens energi ud af kroppen, så 

man kunne fokusere bedre i timerne               
Nej               
At prøve nogle forskellige ting               
At man havde mere en 1 gang idræt 😂 elsker at være aktiv og helst så meget son muligt  

              
Joke tid. Men på engelsk fordi det virker bedst. 

 

"If you wanna bully someone, bully an orphanage. What are they gonna do? Tell their 

parents?"  

 - Lyndon min ven fra singapore (husk at give manden kredit!)               
Jeg tror det fordi så glæder man sig til en dag på ugen. og der altid eller fffor det meste er, 

hov hvad skal vi i morgen? nogle gange er det ikke så fedt, men jeg kan godt lide at komme 

ud og bevæge mig 

              
Er ret ligeglad               
det var godt at bevæge sig               
ved ikke               
Det har idræt                
At vi havde før fri               
udfordringen                
At komme ud og bevæge sig, og prøve nye ting.               
boksning               
at der kom lidt bevægelse i undervisningen               
At vi kommer ud og prøver sporten med en der er prof eller bare ved hvad de laver og 

snakker om               
boksning               
Vi fik tidligt fri de dage vi havde bevægelse               
Pas               
jeg ville sige amerikansk fodbold               
Amerikansk fodbold, sammenhold og at være sammen med sin klasse og lære dem bedre og 

kende.               
ved jeg ikke               
Det er at lave noget nyt end konstant skolearbejde og også fællesskabet i klassen. 

              
ved ikke               
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Hvad har fungeret mindre godt i KICK? - kan både være angående bevægelse i skolen og foreningsidræt 

Svar 

At man skulle bevæge sig ej at man køber indendørs sko og ikke må bruge dem 

Boxing og disc golf 

nej 

ikk rigtigt noget 

Aktiviteterne tager kun 1 - 2 timer, så det er lidt lidt i forhold til man bruger en hel dag på det 

at prøve tingene flere gange istedet for at prøve flere ting 

at komme ud 2 gange, det ville være bedre i min mening at komme ud til et sted en gang så prøver man 

dobbelt så mange ting 

Kedsomhed 

Når vi prøvede tingene flere gange 

Nogle af aktiviteterne var der ikke nok forberedelse  

Nej 

At få variation i de forskellige sportsgrene, fx basketball 

Været når det var koldt ellers ikke noget 

Nogen af aktiverne har været ret kedelige. Nogle gange var dem der lavede aktiverne ikke klar over hvor 

mange vi var så de ikke var klar på os. 

jeg er så glad for at det ik er mit arbejde at gennemgår de her skema'er. Til dig som gør. Tillykke du 

fuckede op et sted hen af vejen 

vi kom ikke ud og prøve nogle ting som de andre lavede og de kom måske ikke ud til de ting som vi var 

på. 

Det virker fint 

alt var godt 

det ikke rigtig intrasandt for ens udanelse 

At man skal vente på trænerne  

At vi skulle være udenfor i regnvejr til discgolf 

det at jeg har en dårlige tå så det var ik noget dårligt ved kick 

Transport, til og fra trænings stederne. 

Det hele  

ik rigtigt 

Vi var ikke altid ude og lave noget det blev flere gange byttet ud med undervisning  

disgolf pisse koldt  

vi skulle gå mega lang som regel 

Pas 

ingen ide 

Jeg syntes faktisk det hele gik meget godt, det eneste er at nogen af de trænere burde være bedre til at 

planlægge hvad vi skulle.  

ved jeg ikke 

Der var en gammel sur mand der smed os ud en af gangene 

ved ikke 

  

 



16 
 

            
 

Besvarelser fra idrætsforeningerne: 
 

               

Navn forening / aktivitetsudbyder: (frivilligt) 
              

Navn               
Svinninge Discgolf Forening 

              
Holbæk Badmintonklub 

              
Egebjerg idrætsforening.   

              
Atletikforeningen Fremad Holbæk 

              
BCH Holbæk = Billard klubben Holbæk  

              
Lammefjordens Bueskytter 

              
Holbæk Tennis & Padel Klub 

              
Holbæk Tennis & Padel Klub 

              
Holbæk Basketball Klub 

              
 

 

 

 

 

               

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Gns.

5,5

6,2

7,9

8,8

8,1

6,3

6,6

7,1

Hvor afgørende har følgende motiviationsfaktorer været for valget om at gå med i 

KICK? 

Vurder fra 1-10, hvor 10 er helt afgørende og 1 slet ikke.: Gns.

Ønsket om nye medlemmer Ønske om at tjene penge til foreningen

Ønske om at synliggøre foreningen Ønske om at hjælpe inaktive unge til at blive mere aktive

Ønske om at etablere samarbejde med kommunen Ønske om at etablere samarbejde med skolen

Ønske om at etablere samarbejde med DGI Total
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Hvor afgørende har 

følgende 

motiviationsfaktorer 

været for valget om at 

gå med i KICK?  

Vurder fra 1-10, hvor 

10 er helt afgørende og 

1 slet ikke. 

 1 Slet 

ikke 
2 3 4 5 6 7 8 9 

10 helt 

afgørende 

Ved 

ikke 
Ubs. 

 

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Basis 

Ønsket om nye 

medlemmer 

 
10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 10 

Ønske om at tjene 

penge til foreningen 

 
20,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 10 

Ønske om at 

synliggøre foreningen 

 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 10 

Ønske om at hjælpe 

inaktive unge til at 

blive mere aktive 

 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 10,0% 40,0% 30,0% 0,0% 0,0% 10 

Ønske om at etablere 

samarbejde med 

kommunen 

 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 10,0% 30,0% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 10 

Ønske om at etablere 

samarbejde med 

skolen 

 

0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 30,0% 0,0% 20,0% 30,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10 

Ønske om at etablere 

samarbejde med DGI 

 
10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 10,0% 10,0% 20,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,0% 10 

Total                          10 
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I hvor grad har I 

oplevet, at KICK har haft 

en positiv indvirkning 

på nedenstående? 

1 

Mindst 
2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Højest 

Ved 

ikke 
Ubs. 

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Basis 

Nye medlemmer i 

foreningen 
20,0% 30,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 10 

Indtjening af penge til 

klubben 
0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 30,0% 0,0% 0,0% 10 

Synliggørelse af 

foreningen 
0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 10 

Hjælp til inaktive unge til 

at blive mere aktive 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 20,0% 10,0% 20,0% 0,0% 40,0% 0,0% 10 

Etablering af samarbejde 

med kommunen 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 40,0% 10,0% 0,0% 20,0% 20,0% 0,0% 10 

Etablering af samarbejde 

med skolen 
10,0% 0,0% 10,0% 10,0% 10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 0,0% 0,0% 30,0% 0,0% 10 

Etablering samarbejde 

med DGI 
10,0% 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% 0,0% 10,0% 0,0% 30,0% 0,0% 10 

Total                         10 

 

 

 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Gns.

2,2

7,3

7,3

7,7

7,6

5,1

5,6

6,1

I hvor grad har I oplevet, at KICK har haft en positiv indvirkning på nedenstående?: 

Gns.

Nye medlemmer i foreningen Indtjening af penge til klubben

Synliggørelse af foreningen Hjælp til inaktive unge til at blive mere aktive

Etablering af samarbejde med kommunen Etablering af samarbejde med skolen

Etablering samarbejde med DGI Total
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I hvor grad har I oplevet, at KICK har haft en positiv indvirkning på nedenstående? 
              

Andet               
Ang nye medlemmer har vi ingen nye set endnu men vi satser på at kimen er lagt til nye medlemmer. 

Hvad angår DGI har vi det noget stramt vi er en forening under bueskydning Danmark (DIF), og DGI 

har selv valgt at de ikke vil samarbejde med os så derfor svaret som så. 

              

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

              

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Gns.

6,9

5,6

5,0

9,1

6,3

6,6

Oplevelse af engagement og samarbejde 

Besvar på en skala fra 1 – 10, hvor 10 er bedst: Gns.

Hvordan har I oplevet elevernes engagement i aktiviteten?

Hvordan har I oplevet lærernes engagement i aktiviteten?

Hvordan har I oplevet samarbejdet med skolen?

Hvordan har I oplevet samarbejdet med kommunen?

Hvordan har I oplevet samarbejdet med DGI?

Total
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Oplevelse af 

engagement og 

samarbejde  

Besvar på en skala fra 

1 – 10, hvor 10 er 

bedst 

1 

Dårligst 
2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Bedst      

Ved 

ikke 
Ubs. 

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Basis 

Hvordan har I oplevet 

elevernes engagement i 

aktiviteten? 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 0,0% 44,4% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9 

Hvordan har I oplevet 

lærernes engagement i 

aktiviteten? 

11,1% 11,1% 0,0% 11,1% 11,1% 22,2% 11,1% 0,0% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 9 

Hvordan har I oplevet 

samarbejdet med 

skolen? 

11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 22,2% 0,0% 9 

Hvordan har I oplevet 

samarbejdet med 

kommunen? 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 44,4% 0,0% 55,6% 0,0% 0,0% 9 

Hvordan har I oplevet 

samarbejdet med DGI? 
11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 22,2% 11,1% 0,0% 33,3% 0,0% 9 

Total                         9 

 

 

               
Eventuelle bemærkninger til engagement og samarbejde               
Svar               
Er svart at svare på i forhold til DGI på nuværende tidpunkt. Der er mange parameter der spiller ind her i 

2020 og det gælder en del af spørgsmålene                 
Elevernes arrangement var svingende men de kom efter de når de kom 2 gang.  

Vi oplevede mange af lærerne meget tilbage trukket men der var da nogen som var med fremme og 

prøve. 

Vi har ingen kontakt haft med skolen eller DGI. 

              
Lærere skal deltage mere og bakke op om at regler om indendørs sko bliver overholdt af alle. Det vil også 

være en fordel hvis lærerne går foran som gode eksempler og deltager aktivt med at styre aktiviteterne, 

da der kun vil være en instruktør til mange elever 
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Vurdér følgende udsagn 

Helt 

enig 
Enig 

Hverken 

eller 

Ue 

nig 

Meget 

uenig 

 Ved 

ikke 
Ubs. 

     

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. 
Basi

s      
Det har været let at rekruttere 

frivillige til opgaven 
11,1% 

11,1

% 
33,3% 33,3% 0,0% 11,1% 

0,0

% 
9 

     
Det har været fedt for jeres 

forening at være med i KICK 
22,2% 

66,7

% 
11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

0,0

% 
9 

     
Det har været en sjov opgave at 

undervise KICK-elever 
33,3% 

55,6

% 
11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

0,0

% 
9 

     
Eleverne har været meget 

engagerede 
0,0% 

44,4

% 
55,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

0,0

% 
9 

     

Eleverne har udvist gå-på-mod 0,0% 
44,4

% 
55,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

0,0

% 
9 

     

Eleverne er kommet til tiden 22,2% 
55,6

% 
11,1% 11,1% 0,0% 0,0% 

0,0

% 
9 

     
Læreren har deltaget aktivt i 

aktiviteten 
0,0% 

33,3

% 
22,2% 44,4% 0,0% 0,0% 

0,0

% 
9 

     
Total               9      
 

 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Gns.

3,0

1,9

1,8

2,6

2,6

2,1

3,1

2,4

Vurdér følgende udsagn: Gns.

Det har været let at rekruttere frivillige til opgaven Det har været fedt for jeres forening at være med i KICK

Det har været en sjov opgave at undervise KICK-elever Eleverne har været meget engagerede

Eleverne har udvist gå-på-mod Eleverne er kommet til tiden

Læreren har deltaget aktivt i aktiviteten Total
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Eventuelle bemærkninger               
Svar               
Da vores Badmintonklub holder til i Holbæk Sportsby, er eleverne også automatisk blevet introduceret til 

Sportsbyen. Mange af eleverne kommer ikke fra Holbæk, men fra Holbæks opland, så derfor har det 

været positivt.  

Som gammel idrætslærer har jeg været skuffet over elevernes påklædning, cowboybukser og store sko, 

men set i coronaens tegn var der heller ikke mulighed for omklædning. 

Venlig hilsen Dorte Olesen HBK 

              
  Nye  mulige netværker/kontakter skabt.  Det er super godt og åbner muligheder. 

              
Vi er ved at være med i KICK kommet tættere på vores kommune, hvor vi er blevet mødt af en meget 

engageret og utrolig venlig medarbejder. KICK har givet os som forening mulighed for at vise vores 

idrætsgren frem til nogle unge mennesker. Fremad Holbæk er en atletikforening som favner bredt både 

hvad angår medlemmer og sportsdiscipliner - alle kan være med og alle kan finde noget de er gode til 

indenfor atletik.  

              
Har været en fornøjelse at deltage i projektet, give unge mennesker en indsigt i at sports aktiviteter også 

er en mulighed for at frem hæve samværet på tværs af alder og køn.  

              
Vi har nu overstået kick, og det har været sjovt at være med. 

Vi håber at eleverne har fået en god oplevelse. 

Nu kan vores instruktører puste ud for dem har vi trukket en meget stor veksel på. 

Største udfordring har klart været at frivillige har skulle tage fri fra job hver fredag i en lang periode. 
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Har I selv gjort noget aktivt – før, under eller efter en træning for at gøre eleverne 

opmærksomme på tilbud i jeres forening? 
Pct. 

             
Ja 66,7%              
Nej 22,2%              
Ved ikke 11,1%              
Ubesvaret 0,0%              
Basis 9              

               

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
Hvis ja: hvad?               

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Pct.

66,7%

22,2%

11,1%

0,0%

Har I selv gjort noget aktivt – før, under eller efter en træning for at gøre eleverne 

opmærksomme på tilbud i jeres forening?

Ja Nej Ved ikke Ubesvaret
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Svar               
Fortalt om vores ugentlige træning etc 

              
Udlevering af flyer og plakater til ophængning på skolen 

              
Vi har fortalt om vores klub, i starten delte vi foldere ud, men igen da coronaen galoperede stoppe 

vi med det. Jeg havde vores u17  nykårede danmarksmester til at fortælle om sit liv som 

badmintonspiller. Vores Badminton Europa spillere har fortalt, hvordan de træner og bor i 

Sportsbyens Sportel. 

Samtidig har vi haft besøg af en tidligere verdensmester, som trods han var over halvtreds kunne 

udfordre drengene. 

              
Oplyst om træningstider og fortalt at de er velkomne 

              
Har fået et opslag i erhvervsskolen på pris og aktivitet i klubben 

              
De er blevet fortalt hvor og hvornår der trænes og der er udleveret kontakt kort 

              

               
 

 

 

 

 

 

               

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Pct.

77,8%

0,0%

22,2%

0,0%

Kunne din forening / aktivitetsudbyder have lyst til at være med i KICK igen en anden 

gang?

Ja Nej Ved ikke Ubesvaret
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Kunne din forening / aktivitetsudbyder have lyst til at være med i KICK igen en anden gang? Pct. 
             

Ja 77,8%              
Nej 0,0%              
Ved ikke 22,2%              
Ubesvaret 0,0%              
Basis 9              

 

 

 

 

 


