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Analyse af spørgeskemaundersøgelse Mariager 

juniorklub 

 

28 besvarelser i alt 

1. Er dit barn medlem af Mariager juniorklub?  

 

Dvs. de fleste der har besvaret undersøgelsen er medlem med 19 besvarelser og 9 der ikke er medlemmer. 

Ja besvar spørgsmål 5-9 

Nej besvar spørgsmål 2-4 

 

2. Hvorfor er dit barn ikke medlem?  

  Besvaret: 9  

  Sprunget over: 19 

Besvarelser: 

Har ikke haft lysten og behovet for at være med. 

Mit barn (og vi forældre) er bange for at den mobning der er på skolen også vil fortsætte i klubben og at det 

derfor vil være helvede for ham at komme i klub. 

Andre fritidsaktiviteter 

Vores barn har ikke lyst. De gange han har været der, har der været konflikter. 

Har ikke interesse 
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Vi Syntes det er for mange penge at betale hver mdr. Og vi vidste ikke at man kunne betale Per gang i 

stedet. 

Hun går til team gym i Randers to gange om ugen og der er ikke mere overskud efter skole. 

Vi har ikke brug for det, har bl.a. andre pasningsmuligheder. 

Han har ikke ønsket det. 

 

Dvs. Overordnet er behovet der ikke, da de går til andre aktiviteter. En enkelt er utilfreds med tilbuddet, en 

er bange for mobning og en anden var ikke klar over klippekort ordningen. 

 

3. Hvad skal der til for at dit barn bliver medlem?  

  Besvaret: 8  

  Sprunget over: 20 

Besvarelser: 

Måske lidt med reklame omkring de ting som kommer til at foregå i klubben. evt. events. 

Viden om hvad der faktisk foregår i klubben og om hvilke pædagogiske evner der er i anvendelse 

Mere tid :-) 

Flere voksne og bedre styring af aktiviteter. 

? 

At man kan betale pr gang 

?? De har en meget lang dag og vil ofte gerne hjem og slappe efter skole 

Tror ikke der kan ændres noget, det er bare ikke ham. 

Dvs. De fleste mener ikke der kan ændres noget, da de har en travl hverdag. En foreslår mere reklame, flere 

voksne, en oplysning om tilbuddet og den sidste at man kan betale pr. gang, hvilket allerede er aktuelt. En 

har ikke besvaret. 

 

4. Er prisen afgørende for at blive medlem?  

  Besvaret: 13  

  Sprunget over: 15 
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Dvs. Prisen er overordnet ikke afgørende for at blive medlem med klippeordningen, hvor 77 % siger nej. Det 

har lidt mere at sige for mdr. betalingen hvor 40 % siger det er afgørende. 4 medlemmer har besvaret 

spørgsmålet. 

 

5. Hvad er det bedste ved Mariager juniorklub? Sæt gerne flere krydser.  

 Besvaret: 20  
 Sprunget over: 8 
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Besvarelser: 

At børnene har et sted hvor de kan være aktive og forhåbentlig ikke bruger et meget tid foran skærme/tv. 

Ved ikke4 

At mit barn har mulighed for at være sammen med flere venner fra klassen og parallelklassen, som hun 

ellers ikke ville have mulighed for, da de ikke normalt ville lege sammen og så mange på en gang, så det 

styrker meget deres venskaber i deres klasser som har betydning for hverdagen, og kunne godt ønske at 

dette tilbud ville fortsætte til 7-8? Det inkludere også mere nogle af de børn i fælleskabet der ikke lige så 

nemt har mulighed for at have venner i hverdagen til at være med i fælles leg og hygge med de andre børn. 

socialt samvær på tværs af alder/klasse 

At der er en hal til fri afbenyttelse 

Mulighed for fysisk udfoldelse 

Mulighed for at være sammen med vennerne. 

Samvær med vennerne. Hvis børnene gerne vil være sammen med mere end to om eftermiddagen er det 

fantastisk at de kan gå i klubben, frem for at flokken går hjem til et hus uden opsyn og hjælp, hvis der opstår 

problemer. 

Dvs. Det bedste ved juniorklubben er at der er aktiviteter, så man kan være fysisk aktiv med 80 %. Det 

andet bedste er udflugter med 60 % og det tredje bedste er andet med 40 %. Åbningstider og mad på en 

delt fjerde bedste med 35 %. Hvor playstaion, personale og miljø har fået 10-25% og ingen synes at male er 

det bedste med ingen besvarelse. Det interessante er at under andet med 40 % er det bedste at de har 

mulighed for at være sammen med vennerne under opsyn og har mulighed for at være aktive.   
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6. Hvor meget benytter du Mariager juniorklub?  

 Besvaret: 24  

 Sprunget over: 4 

 

Hver dag 4 % 

2-3 gange om ugen  46 % 

En gang om ugen 8 % 

2-3 gange om måneden 17 % 

En gang pr. måned  4 % 

Sjældnere 21 % 

Dvs. De fleste der har besvaret benytter juniorklubben 2-3 gange om ugen med 46 %, og 2-3 gange om 

måneden med 17 %. Hvor 21 % benytter den sjældnere, det skal lige tages med at 3 har besvaret 

spørgsmålet selvom de ikke er medlem, hvor de kunne have besvaret sjældnere.  
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7. Imødekommer Mariager juniorklub dine behov i forhold til....?  

 Besvaret: 23  

 Sprunget over: 5 

 

 

Besvarelser:  

Det ved vi ikke 

? 

Det vigtigste er venskaberne med de andre 
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Dvs. De er mest tilfredse med åbningstiderne, da den fik højeste score med 61 % meget enig og aktiviteter 

hvor 63 % er enig. Delt tredje plads med udflugter enig 50 % og andet hverken eller 50 %. Det er som om de 

ikke forstår muligheden andet med ved ikke og spørgsmålstegn. Det bliver igen nævnt at venskaberne er 

det vigtigste. Den eneste der har fået besvarelsen meget uenig et personale med 4 %.  Uenig har opnået 

højest med 9 % i mad.   

 

8. Hvilke forslag har du til forbedringer af Mariager juniorklub?  

 Besvaret: 7  

 Sprunget over: 21 

Besvarelser: 

Information om hvad der foregår 

Syntes det er rigtig godt på alle områder, det eneste skulle være på mad, at det ville være godt med noget 

mere mættende, en bolle? da hun altid i meget sulten og ikke føler hun rigtig har fået noget at spise om 

eftermiddagen de brænder meget krudt af derovre. prøv at spørg børnene, hvad de føler de har brug for 

som ikke er for dyrt for jer og for meget arbejde ;) 

åbningstider når der er skolelukket 

Have fast sports aktivitet som fx hver første mandag i måneden skal man have sportstøj med. Cykelture 

rundt omkring i skoven. Gåtur til fjorden og skoven. Tage forfriskning med. Læse 1/2 time først. Dernæst 

fysisk aktivitet. 

Flere udflugter 

Juniorklub i nogle af ugerne i sommerferien. Tema-uger med f.eks minecraft, pokemon go, bagning, 

brætspil, kunstner på besøg. 

Det kunne være dejligt, hvis der var åbent f.eks første uge af skoleferien og åbent en uge før skolestart. 

Måske bare nogle timer, ligesom det kører nu. Sommerferien kan måske sommetider være lidt lang for 

børnene, når forældrene kun har 3 ugers ferie. Ellers er det super, som det kører nu - en god junior klub vi 

har i byen?? 

 

Dvs. manglende information, flere udflugter, boller, fast aktivitet og åbent, når der er skolelukket. De fleste 

ønsker at der er åbent, når skolen har lukket, hvilket kan overvejes. Desværre er det under halvdelen der er 

kommet med forslag. 
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9. Ønsker du at fortsætte efter sommerferien?  

 Besvaret: 23  

 Sprunget over: 5 

 

 Dvs. De fleste vil gerne fortsætte efter sommerferien med 87 % og 13 % vil ikke fortsætte. Det skal lige 

tages med at 4 ikke medlemmer har besvaret, hvor måske de stadig ikke er interesseret i at benytte 

tilbuddet efter sommerferien. 


