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Bilag 1. Fremmøde- og brugerstatistik (kvantiativ data) 
 
Afsæt: 
Der er udpeget fire typer af fremmøde- og brugerdata af Ungdomsskolen i samarbejde med 
bestyrelsen, som blev fremlagt og godkendt som relevant afsæt for evalueringen af BLU 28.10.20: 

1. Antallet af unge i ungdomsklubberne  
2. Hvilke skoledistrikter kommer de unge fra 
3. Antallet af unge i aldersgruppen op til og med 12 år, der besøger ungdomsklubberne 
4. Antallet af unge i aldersgruppen over 12 år, der besøger ungdomsklubberne 

 
Realisering: 

 For første datatype er der realiseret gennemførsel. Fremstilling nedenfor. 
 For anden datatype har det ikke været mulig at gennemføre en fuldstændig registrering. 

Derfor er oversigten baseret på et manuelt optælling ud fra personalets kendskab (de unge er 
således ikke blevet direkte spurgt, men registreret ud fra personalets kendskab)  

 For tredje og fjerde datatype gælder det, at de ikke er realiseret, idet en sondring mellem unge 
under/over 12 år ikke er relevant i denne sammenhæng, da ungdomsklubtilbuddet har elever 
fra 7. klasse og til 18 som målgruppe. 

 
Følgende data fremstilles nedenfor: 

 Model 1: Antal ungdomsklubbrugere, total og fordelt på køn 
 Model 2: Antal ungdomsklubbrugere, fordelt på klubber 
 Model 3: Ungdomsklubbrugere fordelt på bopæl 
 Model 4: Gennemsnitlig fremmødeprocent 
 Model 5: fremmødeprocent fordelt på ungdomsklub 
 Model 6: Antal ungdomsklubbrugere, fordelt på alder 
 Model 7: Antal ungdomsklubbrugere, fordelt på klassetrin 
 Model 8: Procentsats for andelen af unge i de respektive byer, der bruger ungdomsklubber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Model 1: Antal ungdomsklubbrugere, total og fordelt på køn 
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 Gennem de sidste fire sæsoner, har der i gennemsnit været tilknyttet 182 unge til 
ungdomsklubberne i Faxe kommune. Tallet er udtryk for unge, der bruger klubben mere og 
mindre regelmæssigt. Således er unge, der kun har været i klubben få gange (fx i forbindelse 
med introaften), ikke medtaget. 

 Der er en overrepræsentation af drenge på gennemsnitlig 55,8 %. Der er flere drenge end 
piger i alderen 12-17 år i Faxe kommune. Dette kan være en del af forklaringen på 
overrepræsentationen. 

 Stigningen i antallet af klubbrugere i foråret 2020 hænger formentlig sammen med 
genåbningen af ungdomsklubben i Faxe. Stigningen er ikke et udtryk for, at unge fra byer 
uden ungdomsklub, i større stil er søgt mod de eksisterende 3 ungdomsklubber (se graf om 
klubbrugere fordelt på bopæl model 3). 

 Stigningen af klubbrugere i efterår 2020, skyldes formentlig en offensiv PR strategi, hvilket 
specielt har givet udslag i antallet af tilmeldte klubbrugere i Faxe Ladeplads. 

 På trods af flere klubbrugere i 2020, er fremmødeprocenten i 2019 større (se model 4).  
 
 
Model 2: Antal ungdomsklubbrugere, fordelt på klubber 
 

 
 

 Ungdomsklubben i Haslev er den største klub, og har haft en stor tilvækst over de sidste fire 
sæsoner. Dette gør sig også gældende i Faxe Ladeplads Ungdomsklub. Grunden til det øget 
antal klubbrugere tillægges skift i klub-koncept og fokus på opsøgende arbejde ved skolestart. 

 Klubben i Faxe, der lå på Bakkedal, lukkede med udgangen af februar 2019, og åbnede først 
igen på Solhøjen i februar 2020. 
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 I Rønnede var der ikke nogle brugere i sæsonen 17/18, men i løbet af efteråret 18 / foråret 19, 
begyndte 7. klassen fra Møllevangsskolen at bruge ungdomsklubben.  

 I løbet af efteråret 2018, var der flere initiativer i Karise, men udover en enkelt aften med 
aktiviteter, lykkedes det ikke at få fat i målgruppen. Af de 6 registrerede medlemmer af 
klubben i foråret 2019, kom de 4 af dem fra Faxe by.  

 I Dalby faldt antallet af brugere kraftigt i efterår 2019, da lærerne på Bavneskolen, umiddelbart 
efter byrådsbeslutningen 10.10.19., havde fortalt eleverne, at ungdomsklubben skulle lukke.   
 

 
Model 3: Ungdomsklubbrugere fordelt på bopæl 
 

 
 

 I forbindelse med beslutningen om afprøvning af alternativ klubstruktur var en at teserne, at 
unge fra Rønnede, Dalby og Karise (de byer, hvor ungdomsklubber lukkede midlertidigt) ville 
flytte sig til de andre byer, hvor der stadig var ungdomsklubber. Den kvantitative analyse viser 
ingen tegn på, at unge fra byer uden ungdomsklub, i stedet benytter ungdomsklubber i andre 
byer.  

 Igennem de kvalitative fokusgruppeinterviews talte vi med nogle af de få klubbrugere, der 
benytter klubber i andre byer. Kendetegnende for dem er, at de er over 15 år og mobile 
(knallert) og har venner i ungdomsklubben i forvejen. Havde der stadigvæk været en 
ungdomsklub i deres egen by, er det indtrykket fra interviewt, at de fortsat ville bevæge sig til 
andre byers klub – for at være sammen med vennerne. 

 Nogle af adresserne ligger så tæt på postnumrene i Faxe og Faxe Ladeplads, at de unge kan 
orientere sig mod begge klubber, der ligger med 5 km afstand.  

 De fleste yngre unge, der går i klub i en anden by end hvor de bor, giver udtryk for at de ikke 
ville komme i ungdomsklub, hvis deres forældre ikke ville køre dem.  

 
 
 
 
Model 4: Gennemsnitlig fremmødeprocent 
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 Fremmødeprocenten er udtryk for, hvor meget en ungdomsklubbruger kommer i klubben ift. 
det mulige antal åbningsaftener. ’Det mulige antal åbningsaftener’, er det antal 
åbningsaftener, der er tilbage i sæsonen, når klubbrugeren melder sig ind i ungdomsklubben. 
Sker indmeldelsen midt i sæsonen, er der færre klubaftener tilbage, end hvis indmeldelsen 
sker i starten af sæsonen. For at få så retvisende et billede af klubbrugernes reelle brug af 
ungdomsklubberne, er fremmødet således udtrykt i procent. 

 ”Det mulige antal åbningsaftener” dækker ligeledes over aftener, hvor ungdomsklubben har 
været lukket. Disse aftener / perioder indgår således ikke i opgørelsen af fremmødeprocenten. 

 Fremmødeprocenten er bemærkelsesværdig høj i efterår 2019. Som det fremgår af 
understående graf, skyldes dette en ualmindelig høj fremmødeprocent i Klub Rønnede på 
56,8%. 

 
 
Model 5: Fremmødeprocent fordelt på ungdomsklub 
 

 
 
 
 
 
 

 På trods af flere klubbrugere i specielt Faxe Ladeplads- og Haslevklubben i sæsonerne, 
”Forår, 2020” og ”Efterår, 2020”, er fremmødeprocenten faldet ift. ”Efterår, 2019”. Det 
formodes, at dele af grunden hertil er relateret til COVID-19-pandamien, hvor bl.a. 
ungdomstilbud har været lukket ned og åbnet igen. Dette har skabt uvished om 
ungdomsklubbernes åbningsdage hos de unge. 
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Model 6: Antal ungdomsklubbrugere, fordelt på alder 
 

 
 

 Ungdomsklubbruget når sit højeste ved klubbrugernes 14. år. Herefter falder klubbruget til det 
halve ved klubbrugernes 16. år, og halveres igen ved det 17. år. 

 Det er således de 13-15 årige, der er ungdomsklubbernes primære brugere.   
 
 
Model 7: Antal ungdomsklubbrugere, fordelt på klassetrin 
 

 
 

 At der er registreret enkelte elever fra 6. klasse, hænger sammen med at de har alderen til 
ungdomsklub, men er gået en klasse om.    

 Da SFO strukturen blev lavet om til SFO 1 og 2 fra sæsonen 2019/2020, er 
Ungdomsklubberne nu 7. klassernes eneste fritidstilbud udover sport, hvilket kan forklare den 
store stigning her 
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Model 8: Procentsats for andelen af unge i de respektive byer, der bruger ungdomsklubber 
 

 
 

 
 

 For foråret 2019 og efteråret 2019 gælder det, at  andelen af unge i byerne Rønnede, Faxe 
Ladeplads og Dalby ligger markant højere end de øvrige byer. 

 At andelen af ungdomsklubbrugere er lavere i byerne Haslev, og Faxe skyldes fomentligt det 
faktum, at der i disse byer er flere andre tilbud til unge 

 At Rønnede har så stor en andel af unge primært 14-årige, der bruger ungdomsklubben i 
efteråret 2019, skyldes det faktum, at en enkelt 7.klasse på det tidspunkt stort set alle brugte 
ungdomsklubben 

 



Side 7 af 7 

 
 

 
 

 For foråret 2020 og efteråret 2020 gælder det, at især Faxe Ladeplads har en stor andel af 
unge, der bruger ungdomsklubberne.  

 At andelen af unge i Haslev, der bruger ungdomsklubben, er relativt lavt, skyldes formentlig 
det faktum, at der i byen er en del andre tilbud til de unge 

 At andelen af unge i Faxe, der bruger ungdomsklubben, er relativt lavt, skyldes blandt andet 
det faktum, at ungdomsklubben måtte lukke ned flere gange grundet covid-19. Når 
ungdomsklubben har skullet åbne op, har der ligget en stor opgave i at kommunikere ud til de 
unge, at de nu igen kunne bruge ungdomsklubben 

 Samlet for data omkring andelen af unge i byerne, der bruger ungdomsklubtilbudenne, gælder 
det, at der er store variationer i, hvilke(n) aldersgruppe(r), der bruger ungdomsklubtilbuddene. 
Disse variationer betyder for ungdomsklubberne samlet, at der dels skal være en stor bredde i 
det enkelte ungdomsklubtilbud og dels skal være mulighed for variationer mellem 
ungdomsklubtilbuddene.  

 
 


