Brugerundersøgelse 2015 – UU-Lillebælt

Er du:
Dreng
423 – 47,8%

Pige
457 – 51,6%

Hvilken klasse går du i?
9. klasse
10. klasse
Specialklasse

702 – 79,3%
183 – 20,7%
0

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?
Erhvervsuddannelse (fx social og sundhedsuddannelsen, kok, mekaniker, kontorassistent)
74 – 8,4%
Erhvervsuddannelse med gymnasiale fag (EUX)
24 – 2,7%
Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, studenterkursus, IB)
400 – 45,2%
10. klasse
359 – 40,6%
Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse (EGU, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
for unge med særlige behov
Andet (fx produktionsskole, ungdomshøjskole, enkeltfag på VUC, arbejde, udlandsophold

2 – 0,2%
24 – 2,7%

Hvis ”10. klasse” – hvilken type 10. klasse?
10. klasse på efterskole
10. klasse på/eller i samarbejde med erhvervsskole
10. klasse på et 10. klassescenter
Anden form for 10. klasse

192 – 53,5%
19 – 5,3%
87 – 24,2%
60 – 16,7%

Hvis ”Andet” – du har svaret, at du har valgt noget andet – hvad?
Produktionsskole
Ungdomshøjskole
Højskole
Enkeltfag på VUC
Arbejde
Udlandsophold
Andet

11 – 45,8%
0
0
0
1 – 4,2%
11 – 45,8%
1 – 4,2%

Hvem har hjulpet dig til at vælge, hvad du skulle efter 9. kl./10. kl./specialklaasse?
Hjulpet mig
meget

Hjulpet mig
noget

Hjulpet mig
lidt

Slet ikke
hjulpet mig

Ikke relevant
for mig

Min familie
Venner eller
kæreste
UU-vejleder

379 – 42,8%

289 – 32,6%

160 – 18,1%

31 – 3,5%

22 – 2,5%

52 – 5,9%

131 – 14,8%

328 – 37,1%

196 – 19,9%

140 – 15,8%

116 – 13,1%

195 – 22,0%

263 – 29,7%

201 – 22,7%

85 – 9,6%

30 – 3,4%

141 – 15,9%

293 – 32,8%

269 – 30,4%

115 – 13,0%

7 – 0,8%

28 – 3,2%

90 – 10,2%

368 – 41,6%

333 – 37,6%

35 – 4,0%

68 – 7,7%

116 – 13,1%

348 – 39,3%

275 – 31,1%

5 – 0,6%

6 – 0,7%

16 – 1,8%

94 – 10,6%

112 – 12,7%

10 – 1,1

12 – 1,4%

36 – 4,1%

60 – 6,8%

111 – 12,5%

Lærer
eVejledning
Personer jeg
har mødt i
erhvervspraktik
Personer på
fritidsjob
Andre

Hvis erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller EUX – Blev du vurderet uddannelsesparat til den
ønskede 1. prioritet?
Ja
Nej

470 – 94,4%
24 – 4,8%

Var du den 1. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. kl./10. kl./specialklasse?
Ja
Nej

805 – 90,0%
79 – 9,9%

Hvis nej – hvorfor var du ikke parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. kl./10. kl./specialklasse (Du må
gerne sætte flere kryds)
Jeg manglede at finde ud af, hvad jeg interesserer mig for
Jeg var usikker på, hvilken uddannelse jeg kunne klare
Jeg manglede overblik over, hvilke uddannelsesmuligheder der er
Jeg manglede viden om adgangskrav
Jeg manglede viden om uddannelsernes jobmuligheder
Jeg blev rådet til at søge en anden uddannelse, end den jeg først havde tænkt
Andet

50 – 5,6%
30 – 3,4%
14 – 1,6%
3 – 0,3%
21 – 2,4%
16 – 1,8%
24 – 2,7%

Hvis ”Jeg blev rådet til at søge en anden uddannelse, end den jeg først havde tænkt mig” – Hvem rådede
dig til at søge en anden uddannelse, end den du først havde tænkt? (Du må gerne sætte flere kryds)
Min familie
Venner eller kæreste
UU-vejleder
Lærer
Uddannelsesstedet
Andre

0
3 – 18,7%
9 – 56,2%
5 – 31,3%
1 – 6,25%
1 – 6,25%

Hvis nej ”Var du den 1. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. kl./10. kl./specialklasse – hvad
skulle der have været til, for at du havde været mere parat til at vælge? (Du må gerne sætte flere kryds)
At jeg havde fået mere personlig vejledning af vejlederen
At jeg havde fået en anden slags vejledning
At jeg havde talt mere med mine forældre om det
At jeg havde vidst noget mere om forskellige uddannelser
At jeg havde bedre karakterer
At jeg havde haft mere tid til at tænke over, hvad jeg ville
Ved ikke
Andet

24 – 30,4%
12 – 15,2%
12 – 15,2%
24 – 30,4%
23 – 29,1%
43 – 54,4%
8 – 10,1%
16 – 20,3%

Kun hvis gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller EUX – var noget af det følgende vigtigt for dig,
da du skulle vælge, hvad du skulle efter 9. kl./10. kl./specialklasse (sæt kun et kryds pr. række)
Meget vigtigt
Gode transportmuligheder
til uddannelsesstedet
At jeg kender andre, der
skal begynde/går på det
samme sted
At jeg har hørt godt om
uddannelsesstedet
At uddannelsesstedet ligger
et bestemt sted (fx i en
større by)
At jeg har prøvet det via
brobygning/erhvervspraktik

Vigtigt

Mindre
vigtigt

Slet ikke
vigtigt

Ved ikke

70 – 14,1%

164 – 32,9%

170 – 34,1%

86 – 17,3%

3 – 0,6%

32 – 6,4%

118 – 23,7%

209 – 42,0%

128 – 25,7%

5 – 1,0%

207 – 41,6%

220 – 44,2%

44 – 8,8%

18 – 3,6%

5 – 1,0%

27 – 5,4%

66 – 13,3%

208 – 41,8%

181 – 36,3%

9 – 1,8%

110 – 22,1%

159 – 32,0%

140 – 28,1%

72 – 14,5%

14 – 2,8%

Hvis gymnasial uddannelse – har du overvejet at vælge en erhvervsuddannelse? (fx social- og
sundhedsuddannelsen, kok, mekaniker, kontorassistent)
Ja
Nej

98 – 24,5%
301 – 75,3%

Hvis nej – hvorfor valgte du det ikke? (Du må gene sætte flere kryds)
Det er ikke en uddannelse for mig
Jeg vil have en gymnasial uddannelse
Der er ikke nogle af erhvervsuddannelserne, der interesserer mig
Der mangler praktikpladser
Ingen af mine venner går på en erhvervsuddannelse
Mine forældre synes ikke at det er en god idé
Man har dårlige muligheder for at videreuddanne sig
Man får en dårlig løn, når man er færdig
Man får et ensformigt job, når man er færdig
Erhvervsuddannelserne har en dårligere kvalitet end andre uddannelser
Erhvervsuddannelserne har et dårligt rygte
Andet

234 – 77,7%
260 – 86,3%
114 – 37,9%
8 – 2,7%
17 – 5,6%
34 – 11,3%
80 – 26,6%
38 – 12.6%
45 – 15,0%
44 – 14,6%
37 – 12,3%
41 – 13,6%

Hvis ja – hvorfor valgte du det ikke? (Du må gerne sætte flere kryds)
Det er ikke en uddannelse for mig
Jeg vil gerne have en gymnasial uddannelse
Der er ikke nogle af erhvervsuddannelserne, der interesserer mig
Der mangler praktikpladser
Ingen af mine venner går på en erhvervsuddannelse
Mine forældre synes ikke at det var en god idé
Man har dårlige muligheder for at videreuddanne sig
Man får en dårlig løn, når man er færdig
Man får et ensformigt job, når man er færdig
Erhvervsuddannelserne har en dårligere kvalitet end andre uddannelser
Erhvervsuddannelserne har et dårligt rygte
Andet

1 – 1,0%
3 – 3,1%
14 – 14,3%
5 – 5,1%
4 – 4,1%
10 – 10,2%
22 – 22,4%
10 – 10,2%
17 – 17,3
8 – 8,2%
10 – 10,2%
30 – 30,6%

Hvis 10. klasse, produktionsskole, højskole, enkeltfag, arbejde, udlandsophold eller andet – hvilken
betydning har følgende haft for din beslutning om hvad du vil efter det her skoleår? (Sæt kun et kryds pr.
række)
Stor betydning
Jeg vil forbedre mig
fagligt for at bliv klar
til en
ungdomsuddannelse
Jeg har brug for at
blive afklaret om
hvad jeg vil
Jeg vil gerne et nyt
sted hen (med nye
lærere og/eller
kammerater)
Jeg vil gerne have
mere selvtillid
Jeg vil gerne være
sammen med mine
venner
Jeg har brug for en
pause
Mine forældre
anbefalede det
Min vejleder
og/eller lærer
anbefalede det
Mine venner
og/eller søskende
anbefalede det

Nogen
betydning

Mindre
betydning

Ingen
betydning

Ikke relevant
for mig

168 – 43,9%

116 – 30,3%

63 – 16,4%

25 – 6,5%

10 – 2,6%

137 – 35,8%

103 – 26,9%

71 – 18,5%

50 – 13,1%

18 – 4,7%

114 – 29,8%

85 – 22,2%

93 – 24,3%

53 – 13,8%

33 – 8,6%

76 – 19,8%

100 – 26,1%

88 – 23,0%

80 – 20,9%

33 – 8,6%

75 – 19,6%

85 – 22,2%

99 – 25,8%

90 – 23,5%

27 – 7,0%

59 – 15,4

79 – 20,6%

106 – 27,7%

91 – 23,8%

42 – 11,0%

54 – 14,1%

126 – 32,9%

95 – 24,8%

68 – 17,8%

35 – 9,1%

23 – 6,0%

60 – 15,7%

81 – 21,1%

141 – 36,8%

72 – 18,8%

47 – 12,3%

77 – 20,1%

82 – 21,4%

120 – 31,3%

53 – 13,8

Hvilke aktiviteter har du hørt om og hvilke har du deltaget i? Du skal tænke tilbage på både 8. kl., 9. kl.
(og 10. kl.)
Har jeg deltaget i
Været på
virksomhedsbesøg, haft
gæstelærere, temauger
om arbejdsliv og
uddannelse,
virksomhedsspil eller
uddannelsesspil
Introduktionskurser ( 8.
kl. )
Brobygning på
ungdomsuddannelse (9.
eller 10. kl. )
”Åbent hus”
arrangement på en
ungdomsuddannelse
Uddannelsesmesse
DM i Skills
Erhvervspraktik
Personlig samtale med
UU-vejleder
Samtale med UUvejleder i gruppe
Aktivitet med UUvejleder for hele klassen
Anden kontakt med UUvejleder (via chat, sms,
mail eller telefon)
Information om
uddannelse og job på
ug.dk
Inspirationsværktøjer på
ug.dk (fx jobkompasset,
uddannelsesvælgeren
og adgangskortet)
eVejledning på ug.dk
Informationsmøde om
uddannelser på skoler
Uddannelsesplan
sammen med en UUvejleder
Haft en mentor

Har jeg hørt om, men
ikke deltaget i

Det har jeg ikke hørt om

528 – 59,7%

148 – 16,7%

177 – 20,0%

691 – 78,1%

77 – 8,7%

102 – 11,5%

464 – 52,4%

360 – 40,7%

50 – 5,6%

468 – 52,9%
88 – 9,9%
82 – 9,3%
540 – 61,0%

335 – 37,9%
317 – 35,8%
173 – 19,5%
263 – 29,7%

66 – 7,5%
465 – 52,5%
613 – 69,3%
65 – 7,3%

574 – 64,9%

243 – 27,5%

56 – 6,3%

514 – 58,1%

202 – 22,8%

158 – 17,9%

709 – 80,1%

87 – 9,8%

77 – 8.7%

199 – 22,5%

423 – 47,8%

246 – 27,8%

699 – 79,0%

124 – 14,0%

52 – 5,9%

449 – 50,7%
208 – 23,5%

234 – 26,4%
444 – 50,2%

184 – 20,8%
213 – 24,1%

415 – 46,9%

282 – 31,9%

174 – 19,7%

545 – 61,3%
21 – 2,4%

206 – 23,3%
285 – 32,2%

123 – 13,9%
565 – 63,8%

Her er en liste med de vejledningsaktiviteter, som du har deltaget i. Hvor meget har aktiviteterne hjulpet
dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. kl./10. kl./specialklasse (Sæt et kryds i hver række)
Hjulpet mig
meget
Været på
virksomhedsbesøg,
haft gæstelærere,
temauger om
arbejdsliv og
uddannelse,
virksomhedsspil eller
uddannelsesspil
Introduktionskurser
(8. kl. )
Brobygning på en
ungdomsuddannelse
(9. kl. eller 10. kl. )
”Åbent hus”
arrangement på en
ungdomsuddannelse
Uddannelsesmesse
DM i Skils
Erhvervspraktik
Personlig samtale
med UU-vejleder
Samtale med UUvejleder i gruppe
Aktivitet med UUvejleder for hele kl.
Anden kontakt med
UU-vejleder (via chat,
sms, mail eller tlf.)
Information om
uddannelse og job på
ug.dk
Inspirationsværktøjer
på ug.dk (fx
jobkompasset,
uddannelsesvælgeren
og adgangskortet)
eVejledning på ug.dk
Informationsmøde
om uddannelser på
skoler
Uddannelsesplan
sammen med en UUvejleder
Haft en mentor

Hjulpet mig
noget

Hjulpet mig
lidt

Slet ikke
hjulpet mig

Ved ikke

63 – 7,1%

129 – 14,6%

192 – 21,7%

103 – 11,6%

37 – 4,2

129 – 14,6%

230 – 26,0%

220 – 24,9%

82 – 9,3%

26 – 2,9%

188 – 21,2%

149 – 16,8%

77 – 8,7%

32 – 3,6%

16 – 1,8%

164 – 18,5%
9 – 1,0%
3 – 0,3%
157 – 17,7%

154 – 17,4%
16 – 1,8%
7 – 0,8%
154 – 17,4%

97 – 11,0%
33 – 3,7%
16 – 1,8%
117 – 13,2%

33 – 3,7%
20 – 2,3%
48 – 5,4%
91 – 10,3%

16 – 1,8%
9 – 1,0%
8 – 0,9%
17 – 1,9%

130 – 14,7%

156 – 17,6%

187 – 21,1%

84 – 9,5%

16 – 1,8%

31 – 3,5%

109 – 12,3%

199 – 22,5%

145 – 16,4%

27 – 3,1%

55 – 6,2%

168 – 19,0%

296 – 33,4%

161 – 18,2%

24 – 2,7%

27 – 3,1%

29 – 3,3%

66 – 7,5%

57 – 6,4%

18 – 2,0%

103 – 11,6%

206 – 23,3%

248 – 28,0%

111 – 12,5%

27 – 3,1%

59 – 6,7%
20 – 2,3%

118 – 13,3%
65 – 7,3%

143 – 16,2%
67 – 7,6%

106 – 12,0%
42 – 4,7%

22 – 2,5%
10 – 1,1%

61 – 6,9%

134 – 15,1%

128 – 14,5%

52 – 5,9%

35 – 4,0%

90 – 10,2%
9 – 1,0%

162 – 18,3%
6 – 0,7%

182 – 20,6%
3 – 0,3%

81 – 9,2%
2 – 0,2%

28 – 3,2%
0

Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9.
kl./10. kl./specialklasse?
Hjulpet mig meget
Hjulpet mig noget
Hjulpet mig lidt
Slet ikke hjulpet mig
Ved ikke

154 – 17,4%
384 – 43,4%
241 – 27,2%
76 – 8,6%
16 – 1,8%

Har dine forældre været med til nogle af vejledningsaktiviteterne, fx samtale med UU-vejleder, arbejde
med uddannelsesplanen, informationsmøder, åbent hus arrangementer eller lignende. Du skal tænke
tilbage på både 8. kl., 9. kl. (og 10. kl.)
Ja
Nej

583 – 65,9%
290 – 32,8%

Har du oplevet situationer, hvor du har haft et behov for at tale med en UU-vejleder om nogle af
følgende ting?

Noget personligt (fx familie, misbrug, psykisk dårlig)
Noget fagligt (fx læse-/skriveproblemer)
Noget socialt (fx stemningen i klassen, andre elever,
lærere, venner)

Ja
33 – 3,7%
113 – 12,8%
51 – 5,8%

Nej
843 – 95,3%
763 – 86,2%
825 – 93,2%

Hvis flere kryds i ovenstående – synes du, at du fik den vejledning, du havde brug for?
Ja
Nej

124 – 14,0%
41 – 4,6

Hvor let eller svært har det været for dig at vælge, hvad du skal efter det her skoleår?
Meget let
Let
Hverken let eller svært
Svært
Meget svært

22 – 2,5%
29 – 3,3%
33 – 3,7%
18 – 2,0%
7 – 0,8%

Hvor sikker er du på, at det du har valgt, er det rigtige for dig?
Meget sikker
Sikker
Hverken sikker eller
usikker
Usikker
Meget usikker

43 – 4,9%
44 – 5,0%
17 – 1,9%
4 – 0,5%
2 – 0,2%

Nu kommer der nogle udsagne, som handler om din holdning til job og uddannelse. Det handler om,
hvad DU synes:

Det er vigtigt
for mig, at
min
uddannelse
fører til et
specifikt job
Det er vigtigt
for mig, at
holde alle
muligheder
åbne
Det er vigtigt
for mig, at
jeg får en
god løn, når
jeg er færdig
med at
uddanne mig
Det er vigtigt,
at man
brænder for
sin
uddannelse
Det er
vigtigere for
mig at få et
spændende
job, end at
jeg tjener
mange
Penge

Helt enig

Lidt enig

Hverken enig
eller uenig

Lidt uenig

Helt uenig

Ved ikke

224 – 25,3%

289 – 32,7%

259 – 29,3%

46 – 5,2%

38 – 4,3%

23 – 2,6%

440 – 49,7%

287 – 32,4%

117 – 13,2%

16 – 1,8%

10 – 1,1%

8 – 0,9%

399 – 45,1%

305 – 34,5%

126 – 14,2%

25 – 2,8%

9 – 1,0%

11 – 1,2%

683 – 77,2%

150 – 16,9%

30 – 33,4%

8 – 0,9%

4 – 0,5%

5 – 0,6%

401 – 45,3%

263 – 29,7%

150 – 16,9%

38 – 4,3%

16 – 1,8%

11 – 1,2%

Jeg vil gerne
have et job,
hvor jeg kan
hjælpe andre
mennesker
Jeg er ikke
interesseret i
at tage en
lang
videregående
uddannelse
Jeg vil gerne i
gang med at
arbejde så
hurtigt som
muligt
Jeg kunne
godt tænke
mig at blive
selvstændig
og starte mig
eget firma

214 – 24,2%

233 – 26,3%

302 – 34,1%

38 – 4,3%

36 – 4,1%

54 – 6,1%

93 – 10,5%

120 – 13,6%

261 – 29,5%

145 – 16,4%

188 – 21,2%

67 – 7,6%

149 – 16,8%

189 – 21,4%

247 – 27,9%

148 – 16,7%

106 – 12,0%

39 – 4,4%

151 – 17,1%

148 – 16,7%

225 – 25,4%

75 – 8,5%

157 – 17,7%

124 – 14,0%

Hvad kunne du tænke dig at arbejde med i dit arbejdsliv? (sæt gerne flere kryds)
Teknik, mekanik og maskiner
Økonomi og finans
Design og kunst
Kultur, historie og turisme
Film, teater og musik
Byggeri, anlæg og andre håndværk
Mad, ernæring og restaurant
Sundhed, pleje og idræt
Pædagogik, psykologi og sociale forhold
Dyr, planter og miljø
IT og elektronik
Naturvidenskab og ingeniørfag
Transport og logistik
Samfund og forvaltning
Service, forsyning og rengøring
Forretning, handel og markedsføring
Kontor, administration og ledelse
Sprog, kommunikation og medier
Undervisning og forskning
Militær, sikkerhed og redning
Andet
Ved ikke

106 – 12,0%
207 – 23,4%
180 – 20,3%
91 – 10,3%
144 – 16,3%
87 – 9,8%
102 – 11,5%
176 – 19,9%
194 – 21,9%
127 – 14,4%
172 – 19,4
116 – 13,1%
36 – 4,1%
117 – 13,2
13 – 1,5%
209 – 23,6%
174 – 19,7%
228 – 25,8%
85 – 9,6%
133 – 15,0%
120 – 13,6%
75 – 8,5%

Til sidst kommer der to spørgsmål om din mor og fars uddannelse og arbejde:
Hvad er din mor og fars hovedbeskæftigelse for tiden?

Er under uddannelse
Har arbejde på fuld tid (30 timer og derover om ugen)
Har arbejde på deltid (under 30 timer om ugen)
Er arbejdsløs
Har orlov
Andet

Mor
53 – 6,0%
622 – 70,3%
112 – 12,7%
64 – 7,2%
20 – 2,3%
79 – 8,9%

Far
29 – 3,3%
729 – 82,4%
43 – 4,9%
47 – 5,3%
11 – 1,2%
55 – 6,2%

Har din mor eller far gennemført nogen af følgende uddannelser? (sæt gerne flere kryds)
En gymnasial uddannelse
460 – 52%
En erhvervsuddannelse (fx social- og sundhedsuddannelsen, kok, mekaniker,
kontorassistent)
En kort videregående uddannelse (fx ejendomsmægler, datamatiker, laborant,
klinikassistent)
En mellemlang videregående uddannelse (fx folkeskolelærer, sygeplejerske,
pædagog)
En lang videregående uddannelse(fx læge, jurist, økonom, civilingeniør,
gymnasielærer)
Ved ikke

337 – 38,1%
62 – 7,0%
200 – 23,0%
138 – 15,6%
245 – 27,7%

