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Status på Ungeprofilundersøgelsen 2020/2021

SSP har i løbet af november og december
gennemført Ungeprofilundersøgelsen 20/21 i
Køge. Vi har besøgt 89 klasser og igangsat
undersøgelsen, som er for elever på 7., 8. og
9. årgang. Vi har været 2-3 repræsentanter
fra SSP eller Gadeplan afsted og vi har med
gennemgang af et elevoplæg sat
undersøgelsen i gang i klasserne.

Eleverne tog godt imod både os og
undersøgelsen. De fleste elever vidste, at de
ville få besøg af os. Enkelte kunne huske, at de
havde modtaget et brev fra os om
undersøgelsen – denne info har vi ligeledes
sendt til forældrene og skolen. Når vi fortalte
eleverne om undersøgelsen og de emner den
handler om, blev der lyttet og i mange tilfælde
stillet spørgsmål til, hvem der kan se deres svar
og om undersøgelsen er anonym.
Så snart eleverne trykkede ”start
undersøgelse”, blev der helt stille i klassen og
der opstod en tydelig koncentration. Det er
vores klare fornemmelse, at det giver god
mening for eleverne, at det er repræsentanter
fra SSP, som sætter undersøgelsen i gang. Det
har givet eleverne mulighed for at hilse på os
og de har kunne stille spørgsmål direkte til os.
Da Covid-19 igen lukkede skolerne, skrev vi til
de tre sidste skoler, som ikke kunne få fysisk
besøg af os. De blev guidet til at sætte
klasserne i gang med hjælp fra en kortere elevpræsentation, som kunne vises over Teams.
Undersøgelsen er nu afsluttet og vi kan se, at
det har været en rigtig prioritet, at vi valgte at
besøge skolerne og sætte undersøgelsen i gang.
De skoler, som ikke kunne få besøg, har ikke
nær så høj svarprocent. I alt har 1500
udskolingselever svaret på den første
Ungeprofilundersøgelse i Køge.
Fra 1. februar kan vi trække rapporter med det
samlede resultat fra de deltagende på
landsplan. Indtil videre er der kommet godt 21.000 besvarelser fra elever i udskolingen og
godt 15.000 fra unge i uddannelse. Omkring 40 deltagerkommuner er med i år.

