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”Uret tikker – tiden går,  
hvad venter du på. Lad den ikke gå i stå.”  

Netop jagten på tiden og hvordan vi får mere af 

den har optaget os i generationer. For tid kan ikke 

stoppes eller startes forfra, og frygten for at den går 

tabt kan opstå. Tiden går og den skal gå. Nye tider 

er nyt liv, som skal sætte egne fodspor i verden. En 

verden som allerede er blevet betrådt mange gange 

gennem tiden og er med til at vise nye veje og stier. 

Hvis ikke vi træder vores egne spor og sætter vores 

eget aftryk, sker der ingen udvikling; der sker in-

genting. Udviklingen bliver  jo ikke sat på pause, 

selvom man ikke magter at hoppe med på vognen.  

”Hvis vi tager chancen, og hvis vi formår, 

at følges ad, vil det jo gå.” (DR Tidsrejsen, 2014) 

Denne udgave af nyhedsbrevet vil have fokus på 

svarene på de spørgeskemaer, som er blevet sendt 

ud til de bornholmske ungdomsuddannelser. Re-

sultaterne vil blive samlet i en rapport, men jeg vil 

her kort opridse en række svar 

og kommentere dem. 

God fornøjelse. 

Rie Nissen, Ungeguide  

rie.nissen@brk.dk / tlf.: 5159 

4034 

 

Hvordan har de unge det lige nu? 

Spørgeskemaet som blev sendt ud til alle øens 

ungdomsuddannelser er ved at være slut. Omkring 

hver fjerde ung har været inde og svare på spørgs-

målene omhandlende alt fra start på en ungdoms-

uddannelse til brugen af rusmidler. Efterfølgende 

har jeg interviewet elleve unge mere dybdegående 

og fået et bredt indblik i deres oplevelser.  

En af de ting jeg har bidt mærke i er hvor vigtigt 

det er for unge at føle de er med i et fællesskab. 

Der er forskellige former for fællesskab, men det er 

tydeligt, at der er unge som føler sig udenfor fæl-

lesskabet. Et fællesskab kan være, at man IKKE går 

på gymnasiet. Jeg interviewede en ung fra SOSU 

skolen, som havde en god klasse og var glad for sin 

uddannelse. For hende betød det bare enormt me-

get, at hun ikke var en del af dem som gik på gym-

nasiet.  

På gymnasiet havde jeg et interview med en ung, 

som var den eneste i sin klasse som lavede lektier 

og bare gerne ville have gået i en anden klasse, 

hvor lektier også var en høj prioritet.  

I spørgeskemaet svarer 31% at de er uenige eller 

delvist uenige i, at de kan få hjælp til lektier der-

hjemme. Det er omkring en tredjedel af de unge 

der altså ikke føler, at de kan få faglig hjælp der-

hjemme. Det ligger måske i forlængelse af, at 42% 

svarer at lektiehjælp ville have hjulpet til at gøre 

deres studiestart bedre.  

For en ung på HG var det en udfordring ikke at bo i 

Rønne og derfor være afhængig af bussen. Hun 

følte sig udenfor det fællesskab at kunne gå spon-

tant på cafe eller i byen med sine venner. I forlæn-

gelse af det kan jeg ikke lade være med at bemær-

ke, at hele 34% af dem som har svaret på spørge-

skemaet ikke bor hjemme hos deres forældre. De 

bor typisk i egne boliger eller lejede boliger og som 

oftest i Rønne. Det interessante er, at på den skole i 

Jylland hvor jeg testede spørgeskemaet i april, boe-

de alle de adspurgte hjemme. De var også alders-

mæssigt yngre end de unge på Bornholm, som har 

besvaret spørgeskemaet.  

På tømreruddannelsen er det en ungs opfattelse, at 

det er vigtigt at have et ”hårdt” sprog eleverne 

imellem, men den hårde facon kan også virke stø-

dende for nogen. Ca. hver fjerde oplever et hårdt 

sprog på deres uddannelse.  

Når spørgsmålene drejer sig om rusmidler, er der 
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en klar opfattelse fra andre unge at det kun er 

gymnasiale uddannelser, der eksperimenterer med 

stoffer. Dog er der ingen af de interviewede fra de 

gymnasiale uddannelser der kan nikke genkenden-

de til den påstand. Men 44% af de adspurgte me-

ner, at der er nogen i deres omgangskreds der ryger 

hash. Men kun 8% indrømmer, at de ryger selv. En 

social overdrivelse er når man formoder der er flere 

mennesker der mener eller gør ting, end hvad der 

faktisk er i virkeligheden. Den opfattelse tror jeg 

kan spille ind på mange unge i dag og kan knyttes 

direkte sammen med undersøgelsens resultater. 

Der er altså mange forskellige sprog i mange for-

skellige kulturer, man skal navigere i som ung. 

Samtidigt er fester, cafébesøg, buskort, biografture 

også en del af fællesskabet for mange unge.  

40% af de adspurgte har et fritidsjob og af dem 

bruger næsten halvdelen af dem 10 timer eller mere 

om ugen på jobbet. En del af forklaringen på, hvor-

for så mange af de unge har et job, kan muligvis 

findes i de 34% som bor for sig selv og derfor er 

nødt til at betale husleje og forsørge sig selv.  

Til spørgsmålet om hvad der kunne have gjort 

studiestarten bedre, svarer næsten halvdelen at råd 

og erfaringer fra en ældre studerende kunne have 

hjulpet. I den forbindelse svarer ca. hver 4. at det 

specifikt er behov for hjælp i sociale sammenhæn-

ge. Derudover mener 42%, at mere lektiehjælp ville 

have hjulpet dem til en bedre studiestart. Denne 

viden er rigtig vigtig for min rolle som ungeguide, 

for hvad er det de unge mangler hjælp til, når de 

starter på en uddannelse?  

Det er vigtigt at nævne, at spørgeskemaer ikke kan 

stå alene og at man bliver nødt til at supplere med 

kvalitative interviews. Men et spøgeskema kan 

bruges til at give et indblik i, hvordan de unge 

overordnet går og har det. 

 

Nyt fra ung.bornholmr.dk  

Sæsonen har taget fat i øen og det har turisterne 

også. Der er masser af restauranter, caféer, butik-

ker og røgerier, som har slået dørene op til endnu 

en sommer på solskinsøen. Det betyder også, at det 

er sæson for fuldtids- og deltidsjob og de bliver 

besat næsten lige så hurtigt som de bliver slået op. 

Derfor skal det gå hurtigt, når man leder efter job, 

og det skal gå hurtigt med at slå en ny stilling op. 

På Facebook har ung.bornholmr.dk sin egen side, 

og der bliver jævnligt slået jobannoncer op. Hvis 

ikke du har liked ung.bornholmr.dk på Facebook, 

så gør det så du går ikke glip af de mange relevante 

opslag.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

.  

 

 

Ungerådgiverne kan  

som noget nyt 

træffes på  

BORNPRO  

TORSDAG  

KL. 11.00 – 13.00 

MINERVAVEJ 2 (ULIGE UGER) 

SANDEMANDSVEJ 19 (LIGE UGER)  

 

Har du brug for at dele dine tanker 

omkring dit barns stofforbrug  

med nogen?  

Ungerådgivningen holder forældre-

grupper og starter  

ny forældregruppe  

op til august 

Tilmelding på mail eller telefon 

henrik_kofod@brk.dk / tlf.: 3050 8420 

jane.birgitte.aschlund@brk.dk / 

tlf.: 6113 7122 

For til- og afmelding af nyhedsbrevet, 

skriv en mail til rie.nissen@brk.dk  

Følg ung.bornholmr.dk på Facebook 

 Facebook.com/ung.bornholmr.dk
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