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Plads til Alle
SURVEY MAJ-JUNI 2017
Som det første kvantitative nedslag i evalueringen af Plads til Alle gennemførte LG Insight en
spørgeskemaundersøgelse i maj-juni 2017. Spørgeskemaundersøgelsen er et første kig ind i maskinrummet
og dette notat, skal betragtes som samme.
Spørgeskemaundersøgelsen spurgte samtlige deltagere (aktører fra kommuner, DBU og Red Barnets
frivillige) i de aktive kommuner til deres erfaringer og oplevelser med Plads til Alle. Det gælder både
erfaringer i forhold til de støttede børn og erfaringer med samarbejdet mellem de deltagende projektparter.
66 respondenter fordelt på 11 kommuner har besvaret spørgeskemaet. Der har været bred
repræsentativitet i besvarelserne med lige fordeling af kommuner og Red Barnets frivillige. Der er svar fra
ni andre, som blandt andet udgøres af repræsentanter fra DBU. Spørgeskemaet vil i den afsluttende
evaluering suppleres af resultater fra interviews, workshops og statistisk materiale.
I dette notat præsenteres centrale indsigter fra denne første spørgeskemaundersøgelse (fremover survey).
Notatet er inddelt i afsnittene:
1. Frivillige hos Red Barnet
2. Kommunale aktører
3. Andre aktører

Mere om evalueringen
Evalueringen af Plads til Alle følger projektets to spor. Det ene spor relaterer sig til børnenes
udbytte og det andet spor til etablering af partnerskaber mellem kommune og
civilsamfundsorganisationer.
Evalueringen skal dokumentere resultater og erfaringer opnået for henholdsvis børn og frivillige
samt sammenhæng, effekter og erfaringer opnået i etableringen af partnerskaber mellem
kommune og civilsamfundsorganisationer.
Evalueringen bygger på en kombination af kvantitative og kvalitative metoder. Den kvantitative
undersøgelse består af to surveys. Henholdsvis den aktuelle survey fra maj-juni 2017 og en survey
i foråret 2018. Surveys går ud til samtlige aktører i Plads til Alle på landsplan.
Løbende udføres kvalitative undersøgelser i syv kommuner, hvor børn, familier og partnerskabets
relevante aktører interviewes. Af hensyn til den optimale læring og dybde i evalueringen er
denne tilrettelagt således, at der evalueres mere intensivt og kvalitativt i udvalgte kommuner.
Samtidigt sikres dokumentation af opnåede kvantitative resultater i samtlige kommuner.
Den endelig evaluering foreligger medio 2018.
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FRIVILLIGE HOS RED BARNET
27 frivillige hos Red Barnet har besvaret survey. De 27 frivillige fordeler sig på 12 forskellige
kommuner/afdelinger. De frivillige har især haft til opgave, at følge børn til og fra foreningsaktivitet og/eller
har hjulpet med at skaffe kontakt mellem barn og forening. En del af besvarelser kommer fra lokale
projektledere, der har mange roller i projektet og således kan deltage i både følgevensordninger og
koordinere indsatsen blandt frivillige.

1. Samarbejde med kommuner
20 af de 27 frivillige, som har besvaret survey, har samarbejdet med kommunen omkring Plads til Alle. 15 af
disse vurderer, at det kommunale samarbejde er meget godt eller godt. De resterende fem ved ikke,
hvordan de skal vurdere samarbejdet.

Figur 1De frivillige fra Red Barnets oplevelse af samarbejdet med kommunen.
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2. Samarbejde med idræts- og fritidsforeninger
Da roller og funktioner hos de frivillige er forskellige, er det også forskelligt hvor mange frivillige,
der har en decideret kontakt til foreningerne og i hvilket omfang og form.

Figur 2 De frivillige fra Red Barnets oplevelse af kontakten med foreninger og trænere.

De frivillige, som er i kontakt med foreningerne, oplever generelt, at de har en god kontakt til
foreningslivet omkring børnene. 17 af de 19 frivillige svarer, at de har en meget god eller god
oplevelse af kontakten:
 ”Der har været velvilje til samarbejde, vi har et fælles mål – hjælpe alle børn til et godt
fritidsliv”.
 ”Dygtige og empatiske trænere. Meget stor interesse og taknemmelighed for vores indsats”.
 ”Nogle foreninger skal vænne sig til børn uden opflasket foreningskultur. Det er en
læringsproces for alle”.
De frivillige giver udtryk for, at der er en diversitet i de enkelte foreningers muligheder og
kompetencer.

3

4

3. Frivilliges vurdering af egen betydning
Hovedparten af de frivillige (19) angiver, at de er helt eller i nogen grad enige i, at deres involvering ofte er
afgørende for, at barnet kommer i gang med en fritidsaktivitet. 21 af de 27 frivillige angiver, at de oplever at
gøre en positiv forskel for de udsatte børns fritidsliv – alene tre erklærer sig uenige heri.

Figur 3 De frivilliges vurdering af egen indsats betydning for barnet

I forbindelse med de frivilliges oplevelser af indsatsen og egen rolle, vurderer 21 af 27 frivillige, at de er
klædt på til rollen. De frivillige er videbegærlige og beskriver, hvilke behov de ser for at styrke indsatsen:
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”Gerne flere kursustilbud – ikke mindst til projektledere lokalt”.
”Lokalbestyrelsen hos Red Barnet skal have mere fokus på følgevensordningen og være i dialog med
de frivillige”.
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KOMMUNALE AKTØRER
Gruppen af 26 kommunale aktører repræsenterer en bred gruppe af aktører fra fritidsvejledere/konsulenter til børn-og unge-chefer og medlemmer af projektets lokale styregruppe. De
kommunale aktører har besvaret en række spørgsmål vedrørende Plads til Alles betydning og
samarbejder.

1. Benyttelse og vurdering af Plads til Alle
Generelt er de kommunale aktører positivt stemt over for Plads til Alle. 19 af 26 kommunale
aktører er helt enige eller i nogen grad enige i, at støtteordningerne passer til ønsker og behov
hos udsatte børn.
Herudover er 22 af 26 kommunale aktører (85%) helt enige eller i nogen grad enige i, at Plads til
Alle støtter udsatte børn i deres vej til et aktivt foreningsliv.
Der er generelt enighed hos de kommunale aktører om en positiv værdi af samarbejde med Red
Barnet. 19 af 24 aktører svarer, at frivillige i Plads til Alle styrker det lokale samarbejde til gavn for
udsatte børn.
Tilsvarende peger 17 af 24 kommunale aktører på, at Plads til Alle skaber resultater, som
kommune og Red Barnet ikke kunne have skabt hver for sig.

Figur 4 Kommunale aktørers vurdering af projektsamarbejdets værdi

22 af de kommunale aktører har samarbejdet med den lokale frivillige projektleder. Heraf har 21
oplevet samarbejdet som meget godt eller godt. Kun en enkelt angiver samarbejdet som mindre
godt.
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2. Samarbejde med lokale klubber og foreninger
19 af de kommunale aktører angiver i survey, at de har samarbejdet med lokale klubber og fritidsforeninger.
Kommunerne er generelt glade for samarbejdet med de lokale klubber og fritidsforeninger. 17 angiver
samarbejdet med de lokale foreninger som meget godt og godt. To vurderer samarbejdet som mindre godt.
Kommunerne angiver således overordnet, at samarbejdet er positivt, men også udfordrende:







”De lokale foreninger og klubber har udvist STOR interesse, opbakning og parathed”.
”Foreningerne i lokalområdet, hvor vi har opereret, har alle som én bakket op!!!”.
”Foreningerne er gode til at tage imod og melde tilbage, hvis der er udfordringer”.
”Klubberne har ikke altid interesse i at modtage de børn, som de frivillige guider via Plads til Alle.
Det kan opleves som en byrde for foreningerne, at skulle være i kontakt med de frivillige og
modtage børn fra en socialt udsat baggrund”.
”Vi kan ikke gennemføre indsatsen uden foreningerne. Vi oplever, at de generelt set er åbne
overfor samarbejde”.

Samarbejdet med DBU uddybes selvstændigt. Da DBU ikke er en del af Plads til Alle i samtlige aktive
kommuner, er det således også kun 14 af de 24 kommunale aktører, der angiver, at de har samarbejdet
med DBU i indsatsen. 10 har uddybet deres oplevelse af samarbejdet. Der er tale om et lille antal
besvarelser, så der kan på den baggrund alene tegnes enkeltindtryk og ikke tendenser.
Tre kommunale aktører angiver samarbejdet med DBU som meget godt eller godt, mens der er seks
kommunale aktører, som angiver, at samarbejdet har været mindre godt eller dårligt. En enkelt forholder
sig ikke til spørgsmålet.
I uddybende kommentarer om samarbejdet med DBU skriver de kommunale aktører blandt andet ”Der er
ikke nok hjælp og støtte fra DBU’s lokale ressourcepersoner” og ”Det er uklart, hvad ressourcepersonens
funktion er”.
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3. Kommunernes vurdering af Plads til Alles betydning for
foreningsliv og udsatte børns deltagelse
20 ud af 26 kommunale aktører er helt eller i nogen grad enige i, at Plads til Alle har betydet, at flere
udsatte børn har fået kontakt til foreningslivet.
På samme vis svarer 19, at Plads til Alle har betydet, at flere udsatte børn er blevet en del af det lokale
fritidsliv.
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Derudover tilkendegiver 17 af de kommunale aktører, at Plads til Alle er med til at fastholde et lokalt
politisk fokus på kommunens fritidstilbud og forebyggende arbejde blandt udsatte børn. LG Insight vurderer
således, at projektet må indgå i og medvirke i tegningen af kommunernes forebyggende strategi på børn- og
ungeområdet.
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ANDRE AKTØRER
Gruppen ”Andet” dækker i høj grad over DBU-aktører. ”Andet”-kategorien består af ni
respondenter. De har som del af Plads til Alle været involveret i uddannelse af frivillige i lokale
foreninger, konkret rådgivning og udarbejdelsen af længerevarende handleplaner i forhold
rummelighed i foreninger samt sikring af en god foreningsmodtagelse af børn, som er en del af
Plads til Alle. ”Andet”-kategorien omtales fremover som ”andre aktører”.

1. Projektets betydning
Alle ”andre”-aktører er helt eller i nogen grad enige i, at Plads til Alle støtter udsatte børn i deres
vej til et aktivt foreningsliv.

2. Samarbejde på tværs
Samarbejdet på tværs opleves overvejende som positivt. Otte af de ni aktører har samarbejdet
med Red Barnets lokale koordinator om Plads til Alle. Syv beskriver samarbejdet med
koordinatoren som meget godt eller godt. En har svaret ”mindre godt”. Fire af de ni andre
aktører har samarbejdet med Red Barnets øvrige lokale frivillige. Tre af fire beskriver samarbejdet
som meget godt eller godt, mens en beskriver samarbejdet som mindre godt. Seks af aktørerne
fra ”Andet”-kategorien har samarbejdet med Red Barnets sekretariat om Plads til Alle. De
vurderer alle samarbejdet som meget god eller godt. Der uddybes i kommentarer om
samarbejdet med sekretariatet:



Der er en tæt dialog mellem parterne og forståelse for hinandens forskellige
udgangspunkter.
At der løbende læres af de erfaringer som gøres.

Andre aktører er generelt (syv ud af ni) enige i, at de frivillige i Plads til Alle styrker det lokale
samarbejde til gavn for udsatte børn.
Andre aktører er helt enige i, at Red Barnet og DBU sammen skaber resultater, som ikke kunne
være skabt hver for sig. Syv ud af ni aktører erklærer sig helt enige heri. En erklærer sig i nogen
grad uenig (og en ved ikke). Otte ud af ni er helt eller i nogen grad enige i, at projektet støtter op
om et partnerskab mellem foreninger og lokale aktører.
Figur 5 Andre aktørers vurdering af samarbejdets styrke og værdi

Der er generelt en positiv vurdering af Plads til Alles betydning for udsatte børn. Otte ud af ni
aktører erklærer sig helt eller i nogen grad enige i, at Plads til Alle har betydet, at flere udsatte
børn har fået kontakt til foreningslivet. Seks af ni aktører vurderer, at flere udsatte børn er blevet
en del af det lokale foreningsliv.
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OPSUMMERENDE
Det er positivt, at projektets parter oplever samarbejdet som godt og vurderer, at indsatsen har en
betydelig styrke og værdi.
Både kommunale aktører og frivillige i Red Barnet oplever derudover, at fritidsforeninger- og klubber er
villige til samarbejde, men ikke alle steder er klædt på til at inkludere udsatte børn. De udfordringer, der
nogle steder ligger i mødet med foreningerne, understreger blot nødvendigheden af arbejdet med Den
Socialt Rummelige Fodboldklub.
Videreudvikling af den Socialt Rummelige Fodboldklub er et opmærksomhedspunkt når indsatsen foldes
yderligere ud og inddrager de hidtil gjorte erfaringer. Igen er det vigtigt at understrege, at der er ikke tale
om tendenser i survey. Da der er tale om et lille antal besvarelser, er resultater i survey enkeltstående
indikatorer på, hvor vi skal have vores opmærksomhed fremadrettet. Inddragelse af erfaringer frem mod nu
kvalificerer blot arbejdet yderligere fremadrettet.
Det er positivt, at de frivillige i Plads til Alle føler sig klædt på til opgaven, men der arbejdes hele tiden på at
efterkomme ønsker om tilbud om videndeling og på at styrke kompetenceudviklingen. Aktuelt er en
håndbog for projektledere i Plads til Alle i sidste udviklingsfase. Håndbogen indeholder information og
redskaber, som er en støtte i arbejdet med kommunale aktører, frivillige og familier.
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Det foreliggende surveyresultat er et første nedslag og et kvalificeret billede på indsatsen, som den er nu.
Det er samtidig en mulighed for at revidere på delelementer fremadrettet. Med den endelige evaluering får
vi yderligere erfaringer og dermed mulighed for videre, at kvalificere såvel forankring som udbredelse af
Plads til Alle.
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