INFORMATION TIL SKOLERNE

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN
2020/21

Formålet med Ungeprofilundersøgelsen er at:
1. Have en undersøgelse om unge, som kan anvendes på tværs af kommunens forvaltninger og
uddannelsesinstitutioner.
2. Give hurtige detaljerede svar om det aktuelle hverdagsliv blandt kommunens unge, herunder
trivsel og risikoadfærd.
3. Samle viden og erfaringer på tværs af landet til gavn for alle landets kommuner.
HVEM
Undersøgelsen henvender sig til elever i 7., 8. og 9. klasse
HVORDAN
Spørgeskemaundersøgelsen besvares elektronisk på www.ungeprofilen.dk.
HVORNÅR
7.-9. klasse: Uge 46-47, 2020

DET BEDSTE UNGELIV
Ungeprofilundersøgelsens formål er at bidrage til at skabe de bedste betingelser
for et godt ungeliv. Med Ungeprofilundersøgelsen får de unge et talerør, og
skoler/uddannelsesinstitutioner og kommuner får ny og aktuel viden om unges
hverdagsliv. Silkeborg Kommune og Skolerne kan bruge resultaterne fra
undersøgelsen til at styrke den forebyggende indsats på skolen og i lokalområdet,
hvilket kan bidrage til at styrke de unges sundhed og trivsel.
Silkeborg Kommune vil anvende ungeprofilundersøgelsen i forbindelse med
projekt Fælles om børn & unge. Projektet vil arbejde for, at forældre samt frivillige
og kommunale aktører i lokalsamfundet giver større børn og unge de bedste
betingelser for et liv, der er præget af sunde fællesskaber, tydelige voksne og
mindre risikoadfærd. (Reduceret alkoholforbrug og at undgå brug af tobak og
andre rusmidler).
Dette projekt er en del af det nationale program ”Fælles om ungelivet”, som er et
samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Trygfonden.

HVORNÅR OG HVORDAN?
MÅLGRUPPER
Ungeprofilundersøgelsen gennemføres i Silkeborg Kommune for følgende
målgrupper:
Elever i 7., 8. og 9. klasse
TIDSPUNKT
I 2020/21 er afviklingsperioden i Silkeborg Kommune:
Fra den 9. november 2020 til den 20. november 2020
TEMAER
Ungeprofilundersøgelsen består af spørgsmål inden for temaerne:
• Trivsel
• Sundhed
• Familie- og fritidsliv
• Beskyttende faktorer
• Rusmidler
• Risikoadfærd

GRATIS AT DELTAGE
Kommunen betaler for gennemførslen af undersøgelsen. Det er således gratis for
skoler og uddannelsesinstitutioner i kommunen at deltage.
LOGIN
De unge besvarer spørgeskemaet elektronisk på www.ungeprofilen.dk i skoletiden.
De unge skal anvende Unilogin for at besvare undersøgelsen.
Det er frivilligt for de unge at deltage, og de må altid springe spørgsmål over, de
ikke ønsker eller kan svare på.
MULIGHED FOR AT FORTSÆTTE BESVARELSEN
Når den unge klikker "AFSLUT", bliver navn og CPR-nummer slettet fra
besvarelsen. Hvis den unge bliver afbrudt undervejs, vil der være mulighed for at
logge ind igen og færdiggøre besvarelsen frem til midnat. Herefter slettes deres
navn og CPR-nummer fra besvarelsen.
BRUG MOBIL ELLER TABLET
Da spørgsmålene i spørgeskemaet er følsomme, er det vigtigt, at der skabes
rammer for, at der er tilstrækkelig fysisk afstand mellem de unge. Det anbefales
derfor, at de unge besvarer via deres mobil eller tablet.
Silkeborg Kommune opfordrer til, at flest muligt unge kan deltage, hvis de ønsker
det. Er en ung fraværende, bør der så vidt muligt gives mulighed for at gennemføre
undersøgelsen efterfølgende.

VIGTIG INFORMATION
STATISTISK UNDERSØGELSE
Ungeprofilundersøgelsen gennemføres som en statistisk undersøgelse til brug for
forskning og statistik med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.
1, litra e, og databeskyttelseslovens § 10. Data må således ikke anvendes til
sagsbehandling. Kommunen behandler deltagernes CPR-nummer med hjemmel i
databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.
Der gemmes ikke navn og CPR-nummer sammen med besvarelsen, men data vil
fortsat kunne være personhenførbare i databasen. Der er derfor ikke tale om en
anonym undersøgelse. Alle svar vil blive behandlet fortroligt.
INFORMATIONSPLIGT
Da Ungeprofilundersøgelsen er en statistisk undersøgelse med det formål at
indhente generel viden om unge, skal der ikke indhentes samtykke fra forældre eller
de unge forud for undersøgelsen. Silkeborg Kommune er dog forpligtet til at sikre,
at de unge og forældrene til unge under 18 år modtager information forud for
undersøgelsen.
Silkeborg
Kommune
vil
udarbejde
det
relevante
informationsmateriale. Skolerne vil modtage informationsmaterialet og besked om,
hvordan det skal videreformidles.

ANSVARLIG FOR UNGEPROFILUNDERSØGELSEN
Der er en kommunal administrator, som har til opgave at forberede og igangsætte
kommunens undersøgelse. Administratoren vælger hvilke spørgsmål, der skal
indgå i kommunens undersøgelse, kan undervejs se status på besvarelser og har
adgang til at trække rapporter for kommunen og de enkelte skoler.
Silkeborg Kommune er dataansvarlig. Kommunen skal sikre overholdelsen af
databeskyttelsesforordningen samt de i øvrigt til enhver tid gældende
databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret og medlemsstaternes nationale ret.
Ungeprofilundersøgelsen gennemføres via portalen BørnUngeLiv. Silkeborg
Kommune har indgået databehandleraftale og kontrakt med BørnUngeLiv.
Silkeborg Kommune anbefaler, at I udpeger en tovholder på skolen. Tovholderen vil
modtage yderligere information om undersøgelsen samt status på besvarelser
undervejs.

ADGANG TIL RESULTATER
KOMMUNAL UNDERSØGELSE
Ungeprofilundersøgelsen er en kommunal undersøgelse, der dækker elever, der
går på en skole eller uddannelsesinstitution i Silkeborg Kommune - uanset
bopælskommune.
RAPPORTER
Når Ungeprofilundersøgelsen er afsluttet, kan Silkeborg Kommune trække
rapporter på årgangsniveau for de enkelte skoler. Det vil ikke være muligt at
identificere enkeltpersoner i rapporterne.

NYT I 2020 - FÆLLES OM UNGELIVET
Fælles om Ungelivet er et partnerskabsprogram mellem TrygFonden, fem
kommuner (Aalborg, Gentofte, Odder, Silkeborg og Sorø) og Sundhedsstyrelsen.
Programmet benytter Ungeprofilundersøgelsen til at indsamle data om unge i
aldersgruppen 13-18 år.
Programmet kører til og med 2023 og fokuserer på at styrke beskyttende faktorer
omkring unge gennem involvering og aktivering af forældre og andre lokale aktører
omkring de unge. Programmet skal udvikle modeller, som andre kommuner kan
arbejde med.
Silkeborg kommune er pilotkommune i programmet. Data indsamles og vil blive
anvendt med henblik på at se på udviklingen og effekten af de indsatser, der
iværksættes i programperioden. Heller ikke i rapporter i dette program er det muligt
at identificere enkeltpersoner.

BAGGRUND
Udviklingen af det kommunalt ejede værktøj BørnUngeLiv startede i 2007 som et
samarbejde mellem en række kommuner, Aarhus Universitet og TrygFonden. Den
centrale idé er, at kommunerne med udgangspunkt i praksis anvender og udvikler
et fælles arbejdsværktøj.
BørnUngeLiv anvendes dels som dialogværktøj for de, der arbejder med børn og
unge i kommunerne, og dels til monitorering af børn og unges sundhed og trivsel i
kommunerne. Via BørnUngeLiv er det muligt at arbejde målrettet med børn og unge
fra 2-30 år med afsæt i selvrapporterede data.

Under BørnUngeLiv er der etableret en række partnerskaber, som bidrager til at
kvalificere undersøgelserne på BørnUngeLiv, både i forhold til metode og nyeste
viden på området. Ungeprofilundersøgelsen er udviklet i et sådant partnerskab,
Ungeprofilpartnerskabet.
Ungeprofilpartnerskabet bidrager til at kvalificere indhold og metoder, bygge bro
mellem forskning og praksis, dele erfaringer på tværs af relevante aktører, herunder
kommune, region og stat samt søger at begrænse overlappende undersøgelser, når
det er formålstjenligt for kommunerne. Fokus i udviklingsarbejdet har været at skabe
en undersøgelse, der understøtter kommunernes arbejde og indsats i forhold til at
sikre et godt ungeliv i kommunen.
Ungeprofilpartnerskabet har alene bidraget til indholdet i undersøgelsen. Selve
gennemførslen, herunder kommunikation til forældre og unge, udvælgelse af
spørgsmål samt behandling af data er den enkelte kommunes ansvar.

SUPPORT
Det er muligt at få support alle hverdage i forbindelse med gennemførsel af
Ungeprofilundersøgelsen via BørnUngeLivs support.
Telefon: 70 27 27 56
Mail: BULsupport@sundkom.dk

KONTAKT
Hvis I har spørgsmål vedr. Ungeprofilundersøgelsen i Silkeborg Kommune, kan I kontakte:
Malene Steniche Kjær
Mail: msk@silkeborg.dk
Tlf: 51331034
Jacob Willemoes Knudsen
Mail: jwk@silkeborg.dk
Tlf: 21795671

