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Forord
Dette	er	en	oversigt	over	aktiviteter	i	+DIG-
indsatsen	i	Lejre	Kommune.
Initiativet	har	samlet	været	ramme	og	driver	
for	en	lang	række	aktiviteter.	Oversigten	her	
er	et	udpluk	af	de	væsentligste.
Det	første	år	var	præget	af	flere	interne	
aktiviteter	for	at	få	tydeliggjort	den	
brændende	platform	og	få	initiativet	til	at	gå	
bedst	muligt	i	samklang	med	konteksten	og	
den	eksisterende	indsats	i	kommunen.

Læsevejledning
Aktivitetskataloget	skal	ses	som	et	et	tillæg	til	
evalueringsrapporten,	som	primært	
forholder	sig	til	hvorvidt	metoden	Collective
Impact	har	fungeret	i	en	dansk	kommunal	
kontekst.	
Aktivitetsoversigten	indeholder	både	
enkeltstående	events	og	tiltag,	der	er	forløbet	
over	en	længere	periode	samt	aktiviteter,	der	
har	karakter	af	netværksaktiviteter.	
Derudover	er	der	en	række	
formidlingsaktiviteter.	
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Det første år

I	den	indledende	fase	af	initiativet	blev	grundstenene	lagt	og	organiseringen	etableret.	Perioden	
var	præget	af	research,	organisering,	intensiv	dialog	samt	mobiliserende	og	netværksskabende	
aktiviteter.	Overblik	over	væsentlige	aktiviteter	skitseret	herunder.	

Udarbejdelse	af	vidensgrundlag	

Research	på	aktuel	viden	og	indsatser	samt	
talmæssigt	grundlag.	

Fokusgrupper	og	kvalitative	interviews	
fagprofessionelle	og	unge	om	oplevelser	med	
ensomhed.	

Udarbejde	skriftligt	vidensgrundlag.

Afholdelse	af	vidensseminar på	tværs	af	
Helsingør	og	Lejre	Kommuner.

Etablering	af	alliancen

Alliancen	blev	nedsat	som	tværsektoriel	
styregruppe	med flere repræsentanter for 
kommune og civilsamfund. 

Alliancen	fik	til	opgave	at	sætte	strategisk	
retning,	angive	konkrete	målsætninger	og	
sætte	rammen	for	udvikling	af		gensidigt	
forpligtende	aktiviteter.

Afdækning	af	den	lokale	kontekst	
og	begyndende	visionsudvikling	

Opbygning	af	kontakt	og	netværk	til	lokale	
aktører	og	interessenter,	motivation	til	
deltagelse	og	bidrag	fra	civilsamfund,	
kommune	og	erhvervsliv.

Planlægning	af	kick	off,	herunder	udvikling	af	
de	første	skitser	til	fælles	vision.

Opbygning	af	organisatorisk	ramme	
for	collective impact

Opstart og organisering af understøttende 
sekretariat, herunder ansættelse og 
kapacitetsopbygning af medarbejdere, 
ansvarsfordeling og opgave-/aktivitetsplan. 

Begyndende invitation og dialog med relevante 
aktører.

Udarbejdelse af kommunikationsmateriale.

Kick	off
Lokal	kick	off,	hvor	godt	70	inviterede	aktører	
på	tværs	af	sektorer	samledes	til	
visionsworkshop.

Præsentation	og	formidling	af	viden	fra	
forskning,	fagpersoner	og	unge	i	Lejre	om	
perspektiver	og	oplevelser	med	ensomhed	-
film	og	udstilling,	som	efterfølgende	flyttede	til	
biblioteket	i	Lejre.

Faciliteret arbejde	med	fælles	vision.	

Kommunal	koordinationsgruppe

Centrale ledere på børn og unge området i 
kommunen mødtes jævnligt for at drøfte og forme 
initiativets udmøntning i Lejre Kommune.

Fokus på at skabe fælles udgangspunkt inden den 
brede invitation til alle relevante aktører i 
kommunen.

Fokus på at tilvejebringe og rammesætte det fælles 
vidensgrundlag initiativet skulle stå på.

4



AKTIVITETER
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1 UNGEBUSSEN

Beskrivelse Ungebussen var en del af det tværgående strategiske spor i +DIG-
indsatsen, men hørte også tematisk til trivsel i skolerne. Idéen til 
indsatsen er opstået af de unge i Alliancegruppen og er udviklet på 
temamøder med unge fra hele Lejre samt på elevrådsmøder på 
skolerne.
Ungebussen – en mobil ungefestival var en rigtig bus fyldt med 
aktiviteter besøgte i 2017 alle folkeskoler i Lejre Kommune som et event 
med de unge. Der var her fokus på de unges egne tanker om 
ensomhed og fællesskab. 

Aktiviteterne var:
Headspacerådgivning, ”rullende redaktion” med de unge som 
skribenter, ansigtsmaling, ungdomsbibliotek, brætspil, madlavning, 
selfie-workshop med professionel fotograf, musik, kaffebar og 
postkasse, hvor de unge kunne skrive deres egne oplevelser med 
ensomhed ned og på den måde dele svære tanker med andre unge.

Formål Formålet var at sætte fokus på trivsel, fællesskab, ensomhed og 
venskab. At få de unge til at reflektere over deres egne tanker om 
ensomhed og fællesskab og især deres idéer til hvad unge selv kan 
gøre for at hjælpe deres klassekammerater ind i fællesskabet. 

Målgruppe Elever på 6.-9.klassetrin på alle Lejres syv folkeskoler – samlet ca. 600 
elever. 

Hvem er med? +DIG-sekretariatet, Alliancegruppen, Lejre Bibliotek& Arkiv, 
Boblberg.dk, Headspace Roskilde, alle elevråd på skolerne, 
Ungdomsskolen, Partybussen, faglærere og ledelser på skolerne.

Resultater I alt 30 unge skrev artikler til lokale medier , 20 unge medvirkede i den 
efterfølgende ungeudstilling med portrætter fra selfie-workshoppen. 
Alle elevråd arbejdede før, under og efter  med deres egne idéer til at 
lave lokale aktiviteter, der fremmer trivslen på skolerne.  

Erfaring/gode 
råd

Det er svært at lave børne/ungestyrede indsatser uden at gøre det på 
en voksen måde! Det virker dog positivt og fremmende at lede efter 
metoder, der muliggør, at de det er de unges egne idéer, der får lov 
at leve. Skulle vi gøre det igen, ville vi have lavet tidligere inddragelse 
af relevante lærerteams og lokalt erhvervsliv og hjulpet de unge til en 
tidligere og bredere kommunikation om indsatsen. 
Positive sideeffekter:
At de unge fik en synlig platform via bussen til at fortælle deres egne 
historier om emnet, at projektet rykkede ud af den kommunale ramme 
og fik et liv og at aktiviteten blev skabt med og for de unge. 
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2 HACKATON KIRKE SAABY SKOLE

Beskrivelse Unge mennesker i Lejre efterspørger mødesteder, aktiviteter på tværs 
af klasser og på tværs af skolerne. Hvordan får de hacket sig ind på 
de sociale fælleskaber? Hvad der skal til for at engagere og motivere 
unge til selv at handle på udfordringerne? Hvordan kan de selv være 
med til at skabe flere ungefællesskaber og -aktiviteter på tværs af 
Lejre Kommune? Omdrejningspunktet for Hackaton vil være de unges 
eget engagement i at imødegå udfordringerne.
I september gennemførtes en ”hackaton” på Kirke Saaby Skole for 6.-
9.klasse som en hel dag for over 110 elever og 15 lærere.

Formål Formålet var at generere nye idéer til flere aktiviteter for mere 
sammenhold og fællesskab på tværs af klasserne og skolerne i Lejre.

Målgruppe 110 elever i 6.-9.klasse på Kirke Saaby Skole, deres lærere og 
skoleledelsen.

Hvem er med? 110 elever i 6.-9.klasse på Kirke Saaby Skole, deres lærere og 
skoleledelsen.
Eventen blev faciliteret af +DIG-sekretariatet samt Lars AP fra firmaet 
Fucking Flink, der til dagen var hyret ind som facilitator.

Resultater Der blev arbejdet godt og kreativt hele dagen med over 300 idéer, 
der endte som 6 konkrete idéer til trivselsfremmende aktiviteter. 
Idéerne blev overrakt til skolens elevråd og ledelse, som i fællesskab 
har ansvaret for at udvikle og gennemføre de idéer, som vurderes til at 
skabe værdi for fleste muligt. Her skal fx nævnes en gallafest, ”running
pizza”-aften og en brugt tøj-byttebiks. 

Erfaring/gode 
råd

Den kreative idéudviklingsmetode passede godt til målgruppen, som 
fra starten tog godt imod præmisserne for arbejdet. Nogle af 
præmisserne for dagen var disse:

• Ingen kritik: Skyd ikke hinandens ideer ned. Vi skal lytte til hinandens 
ideer, også selvom man ikke selv synes det er en god ide

• ”Ja og…”: Giv den anden mulighed for at fortælle mere om sin ide. 
Vis, at du gerne vil høre mere om ideen!

• Mange (ikke nødvendigvis gode) ideer: Kom med alle dine ideer! 
Gode og mindre gode – vi skal have så mange ideer ud som muligt.

• Se fra nye vinkler: Se på ideerne fra nye vinkler og udvikl dem til 
noget endnu bedre

• Gør det store småt og det mindre stort – Nogle små ideer kan gøre 
en stor forskel, og nogle af de store ideer kan ofte nedskaleres og 
gøres mere overskuelige
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3 LÆSEHESTE

Beskrivelse Læsehestene er en indsats under +DIG, der har fokus på at give en 
ekstra hånd til Lejres mindste børn gennem oplæsning i 
daginstitutioner i hele Lejre Kommune. Læsehestene får uddannelse 
og vejledning i højtlæsning og småbørnslitteratur og tilbydes desuden 
et socialt netværk med andre frivillige. 

Formål Formålet med indsatsen er at understøtte den indsats, der i forvejen 
ydes til de 2-6-årige børn i Lejre, der har brug for ekstra hjælp til 
sproglige udvikling gennem inddragelse af frivillige kræfter. 

Målgruppe 2-6-årige børn i Lejres dagtilbud (vuggestuer, børnehaver og legestuer 
for dagplejen)

Hvem er med? Der er i efteråret 2019 et korps på 20 frivillige Læseheste, der læser op i 
hele Lejre – dvs. der er knyttet mindst en Læsehest på næsten alle 
kommunale institutioner i Lejre. De frivillige er typisk pensionister eller 
efterlønnere med en bred vifte af uddannelses- og arbejdsmæssig 
baggrund.

Resultater Der er skabt et unikt frivilligt netværk af ildsjæle, der yder en helt særlig 
indsats til børn, der har brug for noget ekstra. Det tætte faglige 
samarbejde mellem Lejre Bibliotek & Arkiv, fagpersonalet på alle 
medvirkende daginstitutioner og de frivillige Læseheste er helt særligt 
og værdsat af alle aktører – ikke mindst børnene.  Indsatsen har styrket 
innovationskapaciteten hos både fagpersonale og de frivillige kræfter 
– i forhold til at udvikle og understøtte kommunens nye, 
omkostningsfrie løsninger  inden for kernevelfærd.

Erfaring/gode 
råd

Det er vigtigt ikke at overstyre en aktivitet som denne. Læsehestene er 
vokset som aktivitet i takt med at især de frivillige Læseheste er 
kommet med deres egne ideer og refleksioner baseret på deres 
oplevelser med oplæsningen og målgruppen. Det har også været 
virksomt at alle aktører fra bibliotekerne, de frivillige og 
fagprofessionelle har deltaget i de samme undervisningsseancer. Det 
giver et fælles sprog og en fælles faglighed.
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4 ONLINE TRIVSELSKATALOG

Beskrivelse Sekretariatet har i samarbejde med SUS og Lejres skoler og dagtilbud 
udarbejdet et selvstændigt onlinekatalog over igangværende eller 
afsluttede indsatser med trivselsfremme som formål.

Formål Formålet med indsatsen er at skabe fælles vidensgrundlag om hvad 
der 

Målgruppe Lederteams på hele børneområdet - dagpleje, institutioner, skoler, 
SFO, sundhedspleje, PPR, SSP, ungdomsskole samt alle skolebestyrelser 
og forældreråd. 

Hvem er med? Alle dagtilbud og skoler i Lejre Kommune har deltaget i indsamlingen 
af erfaringer og tilbud – der kan fortsat indmeldes nye tiltag på siden. 

Resultater Der er i foråret 2018 oprettet et selvstændigt site, der hedder 
www.trivselilejre.dk, som kan tilgås af alle interesserede.

Erfaring/gode 
råd

Hjemmesiden skal løbende formidles og vedligeholdes, hvis man 
ønsker at de mange gode tiltag, der allerede er iværksat skal deles og 
fornys. 
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5 UNGEMØDER

Beskrivelse Der er afholdt en række møder med interesserede unge fra hele Lejre 
på Hvalsø Bibliotek som en del det tværgående spor ”Unge viser vej”. 
Møderne blev afholdt gennem det meste af 2017.

Formål At igangsætte en bevægelse med de unge om at være med til at 
udvikle tilbud til ensomme børn og unge. Og at få dem til at 
interessere sig for hinanden. 

Målgruppe Unge fra 14 år og opefter, men også mulighed for yngre.

Hvem er med? Ca. 12 unge har været en del at netværket.

Resultater Ungemøderne har især formet Ungebus-indsatsen og har kvalificeret 
det oplæg, som alle elevråd efterfølgende har arbejdet videre på i 
den lokale kontekst. De unge har oplevet, at de blev lyttet til og fik 
taletid og mulighed for at præge et kommunalt forankret projekt på 
deres egne vilkår. 

Erfaring/gode 
råd

Det er vanskeligt at fastholde kontinuitet i fysiske møder med de unge i 
Lejre bl.a. pga. lange fysiske afstande i kommunen og dårlige 
busforbindelser mellem byerne. Det er gavnligt at supplere fysiske 
møder med Facebook, sms’er og opkald for at holde momentum. 
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6 SAMARBEJDE MED DGI OM 
”BOOST TRIVSLEN” 

Beskrivelse +DIG tilbød  i marts og september 2019 alle interesserede foreninger et 
kursus, som giver redskaber til at sætte trivsel på dagsordenen. Kurset 
hedder ”Boost Trivslen” og undervisningen varetages  af uddannede 
instruktører fra DGI.

Formål Formålet med kurset er at klæde foreningsfrivillige på, til at være 
ambassadører for foreningens trivselsarbejde, til gavn for både 
nuværende og kommende medlemmer og trænere.

Målgruppe Alle foreninger i Lejre – særligt rettet mod gymnastik- og 
idrætsforeninger. Både bestyrelsesmedlemmer, instruktører og 
hjælpeinstruktører. 

Hvem er med? DGI
+DIG-sekretariatet
Ca. 15 deltagere fra forskellige foreninger deltog.

Resultater Alle deltagere fik viden med hjem om følgende emner:
• Faglig viden om sårbare børn og unge
• Redskaber til at identificere, italesætte og håndtere bekymring og 

mistrivsel
• Guide i at skabe succesoplevelser, øget selvværd og oplevet 

inklusion
• Tips til bedre samarbejde og dialog med forældre og børn
• Værktøjer til at arbejde med det positive selvbillede.

Erfaring/gode 
råd

På baggrund af inspirationsaftenen med fokus på inklusion af børn og 
unge med særlige behov, blev kurset en realitet. Her var der mange 
der pegede på mere uddannelse i at håndtere og forstå målgruppen. 
I praksis var det meget svært at rekruttere deltagere til kurset til trods 
for stor opbakning til tematikken. 
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7 SAMARBEJDE MED SUMH

Beskrivelse I december 2018 inviterede +DIG til en inspirationsaften for en række 
udvalgte fritidsforeninger på idrætsområdet i Lejre med et særligt 
fokus på bedre inklusion af børn og unge med særlige behov. 

Formål Formålet var at sætte fokus på, at der i Lejre er børn og unge, der i 
dag står uden for foreningslivet pga. et enten fysisk eller psykisk 
handicap. Målet med aftenen var at skabe dialog og rammer for at 
samarbejde om at få skabt flere muligheder for deltagelse for de 
pågældende børn og unge enten som deltagere eller som frivillige 
kræfter i foreningerne. 

Målgruppe Alle frivillige foreninger i Lejre – heraf var ca. 50 foreninger inviteret 
personligt. 

Hvem er med? Der deltog ca. 35 personer fra rideklubber, sejlklubber´, 
idrætsforeninger, skydeklubber og klatreklubber fra hele Lejre foruden 
fagpersoner fra SUMH – Sammenslutningen af Unge med Handicap og 
DGI. 

Resultater Aftenen gav  alle aktører en introduktion til hvem børn og unge med 
særlige behov er – og hvordan vi bedst kan få dem med i de 
inkluderende fællesskaber, der allerede findes i Lejre Kommune. Der 
blev på aftenen arbejdet med at finde gode idéer til, hvad der kan 
igangsættes hurtigt og hvad der kræver mere arbejde lokalt i 
foreningerne. Der blev udarbejdet et idékatalog med mange idéer til 
det fortsatte arbejde. 

Erfaring/gode 
råd

Det kræver en håndholdt og vedholdende indsats at få fat i de 
”rigtige” frivillige til et arbejde som dette. Det er ikke altid 
bestyrelsesformænd eller bestyrelsesmedlemmer, der kan drive 
forandrings- og udviklingsprojekter i en forening. Det betaler sig at lede 
lidt efter de instruktører eller uformelle hjælpere, der har fingeren på 
pulsen i forhold til at være ambassadører for udviklingen. 
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8 SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET 
OM FRITIDSJOB

Beskrivelse Der har tidligt været et ønske om at knytte bånd til erhvervslivet i 
Lejre og i samarbejde med Lejre Erhvervsforum blev der taget 
initiativ til at skabe nye fritidsjob for unge med særlige behov. 

Formål At få skabt mulighed for at også unge med særlige behov kunne få 
fritidsjob i Lejre. 

Målgruppe Unge i alderen 13-17 år
Detailbranchen i Lejre

Hvem er med? Lejre Erhvervsforum 
Lejre Kommune
Gadespejlene i Lejre 
+DIG Alliancegruppen

Resultater Der blev ikke skabt grobund for at etablere de ønskede fritidsjob. 
Der var i princippet en stor opbakning til indsatsen fra de inviterede 
virksomheder, men der var samtidig en række administrative 
udfordringer, som i sidste ende betød, at pladserne ikke blev 
oprettet. Kampagnen medførte imidlertid et positivt fokus på at se 
mere velvilligt på at skabe flere muligheder for unge, der har brug 
for en ekstra hånd. Der var allerede inden projektet en række 
virksomheder, der allerede tog et stort ansvar for at tage imod unge 
med usynligt handicap.

Erfaring/gode 
råd

Man skal passe på med at opfinde et projekt, der måske allerede 
findes. I dette tilfælde var der allerede virksomheder i Lejre, der tog 
et stort samfundsansvar på sig og de historie kunne have været 
brugt endnu bedre for at tiltrække interesse fra andre og nye 
virksomheder, som man ønskede at få i tale. 
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9 INNOVATIONSPRIS COI

Beskrivelse +DIG-sekretariatet indstillede i foråret 2019 Læsehest-indsatsen til 
en innovationspris i regi af Center for Offentlig Innovation (COI).

Formål Formålet var primært at udbrede kendskabet til Læsehestene til en 
bredere kreds end Lejre Kommune, men også at give mulighed for at 
de frivillige Læseheste kunne blive fejret for deres unikke indsats. 

Målgruppe Kommuner og andre offentlige aktører i Danmark.

Hvem er med? +DIG-sekretariatet og Læsehestene

Resultater Læsehestene vandt desværre ikke prisen, men blev fremhævet pga. 
de resultater, der er opnået.

De resultater, der er skabt af Læsehest-indsatsen kan opdeles i 
følgende områder:
1. Samarbejdskapacitet: Der er skabt nye 

samarbejdskonstellationer mellem bibliotekspersonale og det 
pædagogiske personale i dagpleje og daginstitutioner, som kan 
danne afsæt for nye, innovative tiltag fremover. 

2. Evalueringskapacitet: Der foretages evalueringer af 
delelementer af indsatsen med de frivillige fx uddannelsesdage 
foruden halvårlige erfaringsopsamlinger, som er med til at 
justere indsatsen.

3. Spredningskapacitet: Læsehestene er et projekt der med fordel 
kan udbredes til biblioteker i andre kommuner. Indsatsen giver 
mulighed for at arbejde strategisk med frivillige, der tiltrækkes 
af en konkret aktivitet, som kan udføres uforpligtende og 
enkeltstående uden særskilt organisatorisk tilknytning til 
kommunen.

Læs mere her: https://www.coi.dk/nyheder/2019/september/se-
alle-de-indstillede-innovationer-og-bliv-inspireret-laes-stjael-fortael/

Erfaring/gode 
råd

Når man har været med til at udvikle en god idé, som andre kan 
lære noget af, bør man lede efter de steder, hvor man fordel kan 
dele idéen som fx Læsehestene i Lejre.
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10 KONFERENCEAKTIVITET

Beskrivelse Sekretariatet deltog i september 2017 på SUS’s konference om de 
første danske collective impact-erfaringer. Lejre Kommune og +DIG 
var repræsenteret med kommunaldirektøren i  en paneldebat samt 
en workshop for ca. 40 deltagere.

Formål Formålet var at fortælle om de første erfaringer med metoden i regi 
af Lejre til en bredere kreds.

Målgruppe I alt deltog ca. 200 fagfolk, NGO’er, kommunale ledere, studerende 
mm. På workshoppen deltog ca. 40 mennesker.

Hvem er med? SUS, ”Et lettere liv” fra Helsingør og ”+DIG” fra Lejre

Resultater De første erfaringer blev formidlet til en kreds af aktører, som alle på 
hver deres felt beskæftiger sig med relationel velfærd, social 
innovation og udviklingsprojekter i kommuner. 

Erfaring/gode 
råd

Læs mere her: https://www.sus.dk/collective-impact-paa-dansk/
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11 KONFERENCEAKTIVITET

Beskrivelse Mini-konference for skolebestyrelser, områdebestyrelser, forældreråd 
og foreninger i Lejre afholdt oktober 2017. 

Formål Formålet med konferencen var at formidle resultaterne af den første 
trivselssurvey ”Hvordan har børn og unge i Lejre det?” i samarbejde 
med VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og 
give deltagerkredsen mulighed for at drøfte resultater og indsatser 
med civilsamfundet for de børn og unge, der oplever at stå uden for 
fællesskabet. 

Målgruppe Skolebestyrelser, områdebestyrelser, forældreråd og foreninger. Dertil 
kommer en række kommunale ledere og medarbejdere på 
børneområdet som PPR, SSP, Familiehuset m.fl.

Hvem er med? Ca. 100 deltagere – heraf flest fra skole- og dagtilbudsområdet. 
Forskere fra VIVE deltog på konferencen.

Resultater Et antal nye aktører hørte om +DIG-indsatsen og deltog i 
udarbejdelsen af et idékatalog med idéer til, hvad voksne kan gære 
for at hjælpe børn ind i fællesskaberne i dagtilbud, skoler og 
foreningsliv.  Aftenen bidrog også til at skabe et fælles sprog om børns 
ensomhed og en opmærksomhed på, at vi har meget lidt 
tilgængeligt data og systematisk viden om de små børns trivsel og 
ensomhed. 

Erfaring/gode 
råd

Vigtig at huske på opfølgning på denne form for møder og 
konferencer – fx i form af forpligtende aftaler om tilbagemeldinger på 
lokale drøftelser, nye aktiviteter mm.
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12 KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

Beskrivelse +DIG-sekretariatet har siden etableringen af indsatsen 
kommunikeret på en række forskellige måder:
• Nyhedsbreve til Alliancegruppen
• Baggrundsviden om indsatsen på Lejre Kommunes hjemmeside
• Artikler i lokale nyhedsmedier om fx Ungebussen og 

Læsehestene
• Oprettelse af hjemmeside for +DIG-indsatsen www.plusdig.dk

Formål

Målgruppe Målgruppen har både været internt til Alliancegruppe og diverse 
aktionsgrupper samt eksternt til alle deltagende aktører i 
lokalsamfundet.

Hvem er med? Afsender af kommunikation er +DIG-sekretariatet

Resultater Se fx:
https://www.plusdig.dk
https://plusdig.dk/wp-
content/uploads/2019/03/DAGBLADET_Roskilde_L%C3%A6seleg-
og-L%C3%A6seheste.pdf
https://www.denoffentlige.dk/frivillige-laeseheste-styrker-boerns-
sprog-og-fremtid

Erfaring/gode 
råd

I arbejdet med at drive en alliancebaseret indsats er det vigtigt at 
kommunikere hyppigt til alle aktører for at bevare momentum og 
huske at dele gode historier og erfaringer. 
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13 TRIVSELSSURVEY ”HVORDAN HAR 
BØRN OG UNGE I LEJRE DET?” 

Beskrivelse +DIG gennemfører i samarbejde med VIVE (Det Nationale forsknings-
og analyseinstitut) en trivselsmåling på alle folkeskoler samt 
Specialskolen Firkløverskolen i Lejre Kommune. Målingen hedder 
”Hvordan har børn og unge i Lejre det?” og er gennemført foreløbigt 
gane i 2017-2019. Undersøgelse består af 69 spørgsmål til alle 5.-8. 
klasser. Der er aftalt yderligere tre målinger i 2020-22. Spørgsmålene 
handler om ensomhed, fritidsvaner, forholdet til voksne omkring dem, 
mental trivsel, livstilfredshed og kostvaner.

Formål Undersøgelsen er en årlig måling af børns trivsel både i skolen og i 
deres fritid. Undersøgelsens formål er at danne grundlag for at vurdere 
det generelle trivselsniveau i kommunen og ændringer i 
trivselsniveauet. 

Målgruppe Alle skolelever på 5.-8.klassetrin – samlet set ca. 1200 elever.

Hvem er med? Alle skolelever på 5.-8.klassetrin – samlet set ca. 1200 elever. I
målingerne fra 2017-19 har ca. 1100 børn medvirket pr. undersøgelse. 
Der er i hver måling en række svar, der udgår pga. fx et ikke 
færdiggjort skema. 
Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem Lejre Kommune 
og VIVE.

Resultater Der har i målingerne i 2017-19 været en høj svarprocent på ca. 90, 
hvilket vurderes som et højt niveau af VIVE.
I målingen fra 2018 kan fremhæves følgende hovedresultater:
• Færre svarer, at de er ensomme i 2018 sammenlignet med 2017*
• I spørgsmålet der lød “Hvor glad er du for dit liv for tiden” var der 

færre børn i 2018 der svarede “Jeg er slet ikke glad” end i 2017 (fra 
84 til 54 børn)

• Ud fra spørgsmålene i SDQ’en** om mental trivsel lå flere af de 
ensomme børn indenfor normalområdet. (fra 66% i 2017 til 69% i 
2018)

• Færre af de ensomme børn oplever ofte at blive drillet (fra 10% i 
2017 til 5% i 2018)

Der er i alle tre foreløbige målinger en række fælles 
opmærksomhedspunkter blandt de børn, der svarer ja til ensomhed:
• De har sværere end andre børn ved at snakke med nogen, både 

voksne og jævnaldrende, når de er kede af det.
• Flere oplever at blive drillet og/eller mobbet
• De har lavere psykisk trivsel og lavt selvværd
• De går i mindre grad til fritidsaktiviteter og oplever, at der ikke er det 

rette tilbud til dem
• De oplever, at voksne ikke interesserer sig for dem, men vil gerne 

have mere opmærksomhed fra voksne
• De har lavere livstilfredshed og opfatter ikke sig selv som glade, i 

samme omfang som børn, der ikke er ensomme.
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