Sund Udannelse
- Evaluering, skoleniveau

Implementering og resultater
Skolerne i Sund Uddannelse adskiller sig i forhold
til den lokale kontekst, geografiske placering og
implementeringsgraden af delindsatserne i Sund
Uddannelse, hvilket kan have betydning for elevernes sundhedsvaner og trivsel.
F.eks. kan en skoles antal af elever, der cykler i
skole, påvirkes af, om skolen er omgivet af farlige
veje med hurtigkørende biler. Det er derfor relevant
både at beskrive implementeringsgrad og status for
elevernes sundhedsvaner og trivsel for hver enkelt
skole.

Skolernes implementeringsgrad
Der er forskelle i implementeringsgraden af delindsatserne skolerne imellem. Det kan medvirke til,
at eventuelle forbedringer på en skole sløres, når
skolernes resultater præsenteres samlet.
I tabellen præsenteres hver skoles implementeringsgrad.

Resultater på skoleniveau
Resultaterne på skoleniveau skal tages med forbehold for, at der er få besvarelser i nogen af målingerne, hvilket kan skævvride resultaterne.
Derudover er der samme udfordringer med fortolkning af data, som er beskrevet i afsnit 5 om opsamling og anbefalinger.

Tabel: Skolernes implementeringsgrad
Delindsats

Skole A

Skole B

Skole C

Skole D

Skole E

Skole F

Skole G

Sundhedsprincipper Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

Boost

Delvis

Fuld

Fuld

Delvis

Delvis

Delvis

Delvis

X:IT

Delvis

Delvis

Delvis

Fuld

Delvis

Delvis

Delvis

Alle Børn Cykler

Delvis

Fuld

Delvis

Delvis

Delvis

Fuld

Delvis

Skolesport

Delvis

Fuld

Delvis

Fuld

Fuld

Fuld

Fuld

Egne initiativer

Fuld

Fuld

Fuld

Fuld

Fuld

Fuld

Fuld

Kilde: Fremme af sundhed og trivsel i folkeskolen – Evaluering af projekt Sund Uddannelse (KORA,2017)

På skoleniveau
Elevernes rygevaner
Tabel S1: Kategorisering af
eleverne efter rygevaner
Ryger ikke
Skole A
Ryger
Ryger ikke
Skole B
Ryger
Ryger ikke
Skole C
Ryger
Ryger ikke
Skole D
Ryger
Ryger ikke
Skole E
Ryger
Ryger ikke
Skole F
Ryger
Ryger ikke
Skole G
Ryger

September 2014
118 (95,9 %)
5 (4,1 %)
87 (97,8 %)
2 (2,2 %)
60 (100 %)
0 (0 %)
44 (93,6 %)
3 (6,4 %)
45 (97,8 %)
1 (2,2 %)
112 (94,1 %)
7 (5,9 %)
86 (93,5 %)
6 (6,5 %)

September 2015
151 (95,6 %)
7 (4,4 %)
126 (97,7 %)
3 (2,3 %)
69 (98,6 %)
1 ( 1,4 %)
57 (96,6 %)
2 (3,4 %)
65 (91,5 %)
6 (8,5 %)
152 (93,3 %)
11 (6,7 %)
159 (93,0 %)
12 (7,0 %)

September 2016
129 (92,8 %)
10 (7,2 %)
112 (99,1 %)
1 (0,9 %)
46 (92,0 %)
4 (8,0 %)
77 (96,3 %)
3 (3,8 %)
18 (100 %)
0 (0 %)
91 (92,9 %)
7 (7,1 %)
124 (88,6 %)
16 (11,4 %)

Implementering og resultater
Tabel S2: Hvor gammel var du, da du
begyndte at ryge?
10 år eller yngre
11 år
12 år
Skole A
13 år
14 år
15 år eller ældre
10 år eller yngre
11 år
12 år
Skole B
13 år
14 år
15 år eller ældre
10 år eller yngre
11 år
12 år
Skole C
13 år
14 år
15 år eller ældre
10 år eller yngre
11 år
12 år
Skole D
13 år
14 år
15 år eller ældre
10 år eller yngre
11 år
12 år
Skole E
13 år
14 år
15 år eller ældre
10 år eller yngre
11 år
12 år
Skole F
13 år
14 år
15 år eller ældre
10 år eller yngre
11 år
12 år
Skole G
13 år
14 år
15 år eller ældre

September 2014

September 2015

September 2016

6 (23,1 %)
1 (3,8 %)
4 (15,4 %)
8 (30,8 %)
7 (26,9 %)
0 (0 %)
1 (16,7 %)
1 (16,7 %)
2 (33,3 %)
1 (16,7 %)
1 (16,7 %)
0 (0 %)
1 (14,3 %)
0 (0 %)
1 (14,3 %)
3 (42,9 %)
2 (28,6 %)
0 (0 %)
3 (18,8 %)
2 (12,5 %)
4 (25,0 %)
6 (37,5 %)
1 (6,3 %)
0 (0 %)
2 (22,2 %)
2 (22,2 %)
3 (33,3 %)
2 (22,2 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
4 (16,7 %)
0 (0 %)
6 (25,0 %)
9 (37,5 %)
5 (20,8 %)
0 (0 %)
5 (16,7 %)
3 (10,0 %)
8 (26,7 %)
11 (36,7 %)
3 (10,0 %)
0 (0 %)

1 (4,5 %)
1 (4,5 %)
3 (13,6 %)
7 (31,8 %)
6 (27,3 %)
4 (18,2 %)
2 (20,0 %)
0 (0 %)
1 (10,0 %)
1 (10,0 %)
4 (40,0 %)
2 (20,0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
1 (33,3 %)
1 (33,3 %)
0 (0 %)
1 (33,3 %)
1 (12,5 %)
2 (25,0 %)
1 (12,5 %)
1 (12,5 %)
0 (0 %)
3 (37,5 %)
2 (14,3 %)
2 (14,3 %)
0 (0 %)
1 (7,1 %)
8 (57,1 %)
1 (7,1 %)
3 (8,6 %)
3 (8,6 %)
5 (14,3 %)
11 (31,4 %)
11 (31,4 %)
2 (5,7 %)
2 (6,7 %)
2 (6,7 %)
3 (10,0 %)
7 (23,3 %)
13 (43,3 %)
3 (10,0 %)

4 (2,9 %)
3 (2,2 %)
2 (1,4 %)
4 (2,9 %)
8 (5,8 %)
5 (3,6 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
1 (5,6 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
4 (4,1 %)
2 (2,0 %)
5 (5,1 %)
8 (8,2 %)
4 (4,1 %)
2 (2,0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

På skoleniveau
Indtag af frugt og grønt
Tabel S3: Hvor tit spiser du frugt?
Sjældent eller
aldrig
1 dag om ugen
Skole A
2‐4 dage om ugen
5‐6 dage om ugen
Hver dag
Sjældent eller
aldrig
1 dag om ugen
Skole B
2‐4 dage om ugen
5‐6 dage om ugen
Hver dag
Sjældent eller
aldrig
1 dag om ugen
Skole C
2‐4 dage om ugen
5‐6 dage om ugen
Hver dag
Sjældent eller
aldrig
1 dag om ugen
Skole D
2‐4 dage om ugen
5‐6 dage om ugen
Hver dag
Sjældent eller
aldrig
1 dag om ugen
Skole E
2‐4 dage om ugen
5‐6 dage om ugen
Hver dag
Sjældent eller
aldrig
1 dag om ugen
Skole F
2‐4 dage om ugen
5‐6 dage om ugen
Hver dag
Sjældent eller
aldrig
1 dag om ugen
Skole G
2‐4 dage om ugen
5‐6 dage om ugen
Hver dag
*Ingen data

September 2014

September 2015

September 2016

6 (4,2 %)

5 (3,2 %)

9 (6,5 %)

6 (4,2 %)
28 (19,6 %)
29 (20,3 %)
74 (51,7 %)

5 (3,2 %)
39 (24,8 %)
43 (27,4 %)
65 (41,4 %)

3 (2,2 %)
32 (23,0 %)
39 (28,1 %)
56 (40,3 %)

4 (4,3 %)

8 (6,3 %)

1 (2,7 %)

4 (4,3 %)
23 (25,0 %)
20 (21,7 %)
41 (44,6 %)

7 (5,5 %)
39 (30,5 %)
30 (23,4 %)
44 (34,4 %)

2 (5,4 %)
14 (37,5 %)
11 (29,7 %)
9 (24,3 %)

1 (1,5 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

4 (6,1 %)
15 (22,7 %)
17 (25,8 %)
29 (43,9 %)

1 (1,4 %)
31 (44,3 %)
10 (14,3 %)
28 (40,0 %)

0 (0 %)
0 (0 %)
1 (100 %)
0 (0 %)

3 (4,9 %)

1 (1,6 %)

*

2 (3,3 %)
11 (18,0 %)
18 (29,5 %)
27 (44,3 %)

3 (4,9 %)
15 (24,6 %)
25 (41,0 %)
17 (27,9 %)

*
*
*
*

1 (1,9 %)

6 (8,8 %)

1 (5,6 %)

4 (7,5 %)
19 (35,8 %)
5 (9,4 %)
24 (45,3 %)

4 (5,9 %)
23 (33,8 %)
16 (23,5 %)
19 (27,9 %)

2 (11,1 %)
6 (33,3 %)
5 (27,8 %)
4 (22,2 %)

11 (8,1 %)

19 (11,7 %)

16 (16,3 %)

8 (5,9 %)
45 (33,1 %)
24 (17,6 %)
48 (35,3 %)

14 (8,6 %)
52 (32,1 %)
35 (21,6 %)
42 (25,9 %)

14 (14,3 %)
29 (29,6 %)
25 (25,5 %)
14 (14,3 %)

8 (6,8 %)

11 (6,4 %)

3 (5,8 %)

8 (6,8 %)
28 (23,9 %)
28 (23,9 %)
45 (38,5 %)

9 (5,2 %)
51 (29,7 %)
50 (29,1 %)
51 (29,7 %)

6 (11,5 %)
18 (34,6 %)
13 (25,0 %)
12 (23,1 %)

Implementering og resultater
Tabel S4: Hvor tit spiser du grøntsager?
Sjældent eller
aldrig
1 dag om ugen
Skole A
2‐4 dage om ugen
5‐6 dage om ugen
Hver dag
Sjældent eller
aldrig
1 dag om ugen
Skole B
2‐4 dage om ugen
5‐6 dage om ugen
Hver dag
Sjældent eller
aldrig
1 dag om ugen
Skole C
2‐4 dage om ugen
5‐6 dage om ugen
Hver dag
Sjældent eller
aldrig
1 dag om ugen
Skole D
2‐4 dage om ugen
5‐6 dage om ugen
Hver dag
Sjældent eller
aldrig
1 dag om ugen
Skole E
2‐4 dage om ugen
5‐6 dage om ugen
Hver dag
Sjældent eller
aldrig
1 dag om ugen
Skole F
2‐4 dage om ugen
5‐6 dage om ugen
Hver dag
Sjældent eller
aldrig
1 dag om ugen
Skole G
2‐4 dage om ugen
5‐6 dage om ugen
Hver dag
*Ingen data

September 2014

September 2015

September 2016

9 (6,6 %)

4 (2,5 %)

7 (5,1 %)

33 (24,1 %)
36 (26,3 %)
59 (43,1 %)
0 (0 %)

7 (4,5 %)
41 (26,1 %)
46 (29,3 %)
59 (37,6 %)

4 (5,1 %)
36 (26,1 %)
38 (27,5 %)
50 (36,2 %)

2 (2,3 %)

5 (3,9 %)

0 (0 %)

22 (25,3 %)
20 (23,0 %)
43 (49,4 %)
0 (0 %)

8 (6,2 %)
34 (26,4 %)
29 (22,5 %)
53 (41,1 %)

3 (8,3 %)
7 (19,4 %)
14 (38,9 %)
12 (33,3 %)

1 (1,6 %)

1 (1,4 %)

0 (0 %)

17 (26,6 %)
22 (34,4 %)
24 (37,5 %)
0 ( %)

2 (2,9 %)
21 (30,0 %)
21 (30,0 %)
25 (35,7 %)

0 (0 %)
0 (0 %)
1 (100 %)
0 (0 %)

1 (1,7 %)

3 (5,0 %)

*

14 (24,1 %)
18 (31,0 %)
25 (43,1 %)
0 (0 %)

0 (0 %)
17 (28,3 %)
16 (26,7 %)
24 (40,0 %)

*
*
*
*

3 (6,3 %)

4 (5,7 %)

2 (11,1 %)

16 (33,3 %)
14 (29,2 %)
15 (31,3 %)
0 (0 %)

6 (8,6 %)
21 (30,0 %)
17 (24,3 %)
22 (31,4 %)

0 (0 %)
7 (38,9 %)
6 (33,3 %)
3 (16,7 %)

5 (4,1 %)

16 (9,9 %)

8 (8,2 %)

30 (24,6 %)
33 (27,0 %)
54 (44,3 %)
0 (0 %)

14 (8,6 %)
49 (30,2 %)
45 (27,8 %)
38 (23,5 %)

8 (8,2 %)
31 (32,0 %)
32 (33,0 %)
18 (18,6 %)

2 (1,9 %)

11 (6,4 %)

3 (6,0 %)

24 (22,4 %)
21 (19,6 %)
60 (56,1 %)
0 (0 %)

6 (3,5 %)
39 (22,8 %)
54 (31,6 %)
61 (35,7 %)

2 (4,0 %)
14 (28,0 %)
16 (32,0 %)
15 (30,0 %)

På skoleniveau
Fysisk aktivitet
Tabel S5: Hvor tit bevæger du dig, så du
bliver forpustet eller svedig
Aldrig/meget
sjældent
Mindre end en
gang om ugen
En gang om ugen
Skole A
Et par gange om
ugen
Næsten hver dag
Hver dag/flere
gange om dagen
Aldrig/meget
sjældent
Mindre end en
gang om ugen
En gang om ugen
Skole B
Et par gange om
ugen
Næsten hver dag
Hver dag/flere
gange om dagen
Aldrig/meget
sjældent
Mindre end en
gang om ugen
En gang om ugen
Skole C
Et par gange om
ugen
Næsten hver dag
Hver dag/flere
gange om dagen
Aldrig/meget
sjældent
Mindre end en
gang om ugen
En gang om ugen
Skole D
Et par gange om
ugen
Næsten hver dag
Hver dag/flere
gange om dagen
Aldrig/meget
sjældent
Skole E
Mindre end en
gang om ugen
En gang om ugen

September 2014

September 2015

September 2016

16 (11,3 %)

3 (1,9 %)

2 (1,4 %)

8 (5,6 %)

7 (4,4 %)

7 (5,0 %)

15 (10,6 %)

14 (8,8 %)

14 (10,1 %)

43 (30,3 %)

56 (35,2 %)

45 (32,4 %)

34 (23,9 %)

45 (28,3 %)

34 (24,5 %)

26 (18,3 %)

34 (21,4 %)

37 (26,6 %)

5 (5,4 %)

1 (0,8 %)

0 (0 %)

2 (2,2 %)

1 (0,8 %)

4 (3,5 %)

8 (8,6 %)

8 (6,3 %)

11 (9,6 %)

30 (32,3 %)

50 (39,4 %)

37 (32,5 %)

24 (25,8 %)

49 (38,6 %)

43 (37,7 %)

24 (25,8 %)

18 (14,2 %)

19 (16,7 %)

2 (3,0 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

1 (1,5 %)

1 (1,4 %)

3 (6,1 %)

5 (7,6 %)

6 (8,6 %)

4 ( %)

24 (36,4 %)

25 (35,7 %)

16 (32,7 %)

24 (36,4 %)

27 (38,6 %)

18 (36,7 %)

10 (15,2 %)

11 (15,7 %)

8 (16,3 %)

3 (4,9 %)

0 (0 %)

2 (2,4 %)

2 (3,3 %)

2 (3,3 %)

1 (1,2 %)

6 (9,8 %)

3 (4,9 %)

5 (6,0 %)

16 (26,2 %)

15 (24,6 %)

29 (34,9 %)

24 (39,3 %)

26 (42,6 %)

32 (38,6 %)

10 (16,4 %)

15 (24,6 %)

14 (16,9 %)

2 (3,7 %)

1 (1,4 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

2 (2,8 %)

1 (5,6 %)

5 (9,3 %)

3 (4,2 %)

1 (5,6 %)

Implementering og resultater
Et par gange om
ugen
Næsten hver dag

Skole F

Skole G

Hver dag/flere
gange om dagen
Aldrig/meget
sjældent
Mindre end en
gang om ugen
En gang om ugen
Et par gange om
ugen
Næsten hver dag
Hver dag/flere
gange om dagen
Aldrig/meget
sjældent
Mindre end en
gang om ugen
En gang om ugen
Et par gange om
ugen
Næsten hver dag
Hver dag/flere
gange om dagen

20 (37,0 %)

33 (46,5 %)

6 (33,3 %)

17 (31,5 %)

20 (28,2 %)

7 (38,9 %)

10 (18,5 %)

12 (16,9 %)

3 (16,7 %)

10 (7,4 %)

3 (1,9 %)

3 (3,1 %)

10 (7,4 %)

5 (3,1 %)

5 (5,2 %)

19 (14,0 %)

13 (8,1 %)

10 (10,3 %)

45 (33,1 %)

60 (37,3 %)

42 (43,3 %)

32 (23,5 %)

37 (23,0 %)

20 (20,6 %)

20 (14,7 %)

43 (26,7 %)

17 (17,5 %)

4 (3,4 %)

4 (2,3 %)

2 (1,4 %)

4 (3,4 %)

4 (2,3 %)

1 (0,7 %)

14 (12,0 %)

7 (4,1 %)

1 (0,7 %)

45 (38,5 %)

65 (37,8 %)

55 (39,0 %)

35 (29,9 %)

64 (37,2 %)

55 (39,0 %)

15 (12,8 %)

28 (16,3 %)

27 (19,1 %)

På skoleniveau
Tabel S6: Hvor mange dage i sidste uge
kom du i skole ved aktiv transport?
Ingen dage
1‐2 dage
Skole A
3‐4 dage
5 dage
Ingen dage
1‐2 dage
Skole B
3‐4 dage
5 dage
Ingen dage
1‐2 dage
Skole C
3‐4 dage
5 dage
Ingen dage
1‐2 dage
Skole D
3‐4 dage
5 dage
Ingen dage
1‐2 dage
Skole E
3‐4 dage
5 dage
Ingen dage
1‐2 dage
Skole F
3‐4 dage
5 dage
Ingen dage
1‐2 dage
Skole G
3‐4 dage
5 dage
*Ingen data

September 2014
59 (41,8 %)
11 (7,8 %)
12 (8,5 %)
59 (41,8 %)
19 (20,7 %)
4 (4,3 %)
8 (8,7 %)
61 (66,3 %)
19 (28,4 %)
3 (4,5 %)
4 (6,0 %)
41 (61,2 %)
13 (21,3 %)
1 (1,6 %)
7 (11,5 %)
40 (65,6 %)
25 (47,2 %)
7 (13,2 %)
5 (9,4 %)
16 (30,2 %)
69 (50,7 %)
10 (7,4 %)
8 (5,9 %)
49 (36,0 %)
29 (24,8 %)
15 (12,8 %)
11 (9,4 %)
62 (53,0 %)

6

September 2015
54 (34,0 %)
9 (5,7 %)
14 (8,8 %)
82 (51,6 %)
17 (13,3 %)
7 (5,5 %)
11 (8,6 %)
93 (72,7 %)
26 (37,1 %)
5 (7,1 %)
4 (5,7 %)
35 (50,0 %)
3 (5,1 %)
2 (3,4 %)
5 (8,5 %)
49 (83,1 %)
48 (68,6 %)
4 (5,7 %)
3 (4,3 %)
15 (21,4 %)
88 (54,3 %)
14 (8,6 %)
6 (3,7 %)
54 (33,3 %)
32 (19,0 %)
22 (13,1 %)
15 (8,9 %)
99 (58,9 %)

September 2016
61 (43,9 %)
10 (7,2 %)
11 (7,9 %)
57 (41,0 %)
3 (8,3 %)
7 (19,4 %)
2 (5,6 %)
24 (66,7 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
1 (100 %)
*
*
*
*
12 (66,7 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
6 (33,3 %)
50 (52,1 %)
6 (6,3 %)
4 (4,2 %)
36 (37,5 %)
15 (28,8 %)
5 (9,6 %)
7 (13,5 %)
25 (48,1 %)

Implementering og resultater
Trivsel
Tabel S7: Er du glad for at gå i skole?
Nej, aldrig
Nej, sjældent
Skole A
Ja, nogen gange
Ja, for det meste
Ja, altid
Nej, aldrig
Nej, sjældent
Skole B
Ja, nogen gange
Ja, for det meste
Ja, altid
Nej, aldrig
Nej, sjældent
Skole C
Ja, nogen gange
Ja, for det meste
Ja, altid
Nej, aldrig
Nej, sjældent
Skole D
Ja, nogen gange
Ja, for det meste
Ja, altid
Nej, aldrig
Nej, sjældent
Skole E
Ja, nogen gange
Ja, for det meste
Ja, altid
Nej, aldrig
Nej, sjældent
Skole F
Ja, nogen gange
Ja, for det meste
Ja, altid
Nej, aldrig
Nej, sjældent
Skole G
Ja, nogen gange
Ja, for det meste
Ja, altid

September 2015
2 (1,3 %)
12 (7,5 %)
25 (15,7 %)
84 (52,8 %)
36 (22,6 %)
0 (0 %)
8 (6,2 %)
30 (23,3 %)
67 (51,9 %)
24 (18,6 %)
0 (0 %)
6 (8,6 %)
14 (20,0 %)
39 (55,7 %)
11 (15,7 %)
1 (1,7 %)
3 (5,1 %)
16 (27,1 %)
30 (50,8 %)
9 (15,3 %)
3 (4,2 %)
4 (5,6 %)
17 (23,9 %)
35 (49,3 %)
12 (16,9 %)
7 (4,3 %)
7 (4,3 %)
48 (29,4 %)
75 (46,0 %)
26 (16,0 %)
5 (3,0 %)
14 (8,3 %)
40 (23,7 %)
91 (53,8 %)
19 (11,2 %)

September 2016
40 (28,2 %)
57 (41,0 %)
32 (23,0 %)
8 (5,8 %)
2 (1,4 %)
22 (19,5 %)
69 (61,1 %)
19 (16,8 %)
2 (1,8 %)
1 (0,9 %)
11 (22,0 %)
26(52,0 %)
10 (20,0 %)
3 (6,0 %)
0 (0 %)
20 (24,4 %)
43 (52,4 %)
14 (17,1 %)
3 (3,7 %)
2 (2,4 %)
6 (33,3 %)
9 (50,0 %)
3 (16,7 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
22 (22,9 %)
51 (53,1 %)
17 (17,7 %)
3 (3,1 %)
3 (3,1 %)
25 (17,7 %)
71 (50,4 %)
35 (24,8 %)
5 (3,5 %)
5 (3,5 %)

På skoleniveau
Tabel S8: Føler du dig ensom?
Skole A
Nej, aldrig
Ja, af og til
Ja, tit
Ja, meget tit
Skole B
Nej, aldrig
Ja, af og til
Ja, tit
Ja, meget tit
Skole C
Nej, aldrig
Ja, af og til
Ja, tit
Ja, meget tit
Skole D
Nej, aldrig
Ja, af og til
Ja, tit
Ja, meget tit
Skole E
Nej, aldrig
Ja, af og til
Ja, tit
Ja, meget tit
Skole F
Nej, aldrig
Ja, af og til
Ja, tit
Ja, meget tit
Skole G
Nej, aldrig
Ja, af og til
Ja, tit
Ja, meget tit
*Ingen data

September 2015
116 (73,4 %)
35 (22,2 %)
7 (4,4 %)
0 (0 %)
102 (79,7 %)
24 (18,8 %)
1 (0,8 %)
1 (0,8 %)
45 (64,3 %)
20 (28,6 %)
5 (7,1 %)
*
46 (75,4 %)
13 (21,3 %)
2 (3,3 %)
0 (0 %)
62 (87,3 %)
8 (11,3 %)
*
1 (1,4 %)
118 (73,3 %)
39 (24,2 %)
2 (1,2 %)
2 (1,2 %)
122 (71,3 %)
45 (26,3 %)
1 (0,6 %)
3 (1,8 %)

September 2016
95 (68,3 %)
36 (25,9 %)
6 (4,3 %)
2 (1,4 %)
89 (78,1 %)
19 (16,7 %)
6 (5,3 %)
0 (0 %)
32 (64,0 %)
14 (28,0 %)
4 (8,0 %)
*
58 (69,9 %)
21 (25,3 %)
1 (1,2 %)
2 (2,4 %)
13 (72,2 %)
3 (16,7 %)
*
0 (0 %)
69 (70,4 %)
27 (27,6 %)
2 (2,0 %)
0 (0 %)
102 (72,3 %)
36 (25,5 %)
1 (0,7 %)
1 (0,7 %)

På skoleniveau
Tabel S9: Hvor tit er du blevet mobbet i skolen?
Tænk på de sidste to måneder
Jeg er ikke blevet
Skole A
mobbet
Det er sket 1‐2 gange
2‐3 gange om måneden
Ca. en gang om ugen
Flere gange om ugen
Jeg er ikke blevet
Skole B
mobbet
Det er sket 1‐2 gange
2‐3 gange om måneden
Ca. en gang om ugen
Flere gange om ugen
Jeg er ikke blevet
Skole C
mobbet
Det er sket 1‐2 gange
2‐3 gange om måneden
Ca. en gang om ugen
Flere gange om ugen
Jeg er ikke blevet
Skole D
mobbet
Det er sket 1‐2 gange
2‐3 gange om måneden
Ca. en gang om ugen
Flere gange om ugen
Jeg er ikke blevet
Skole E
mobbet
Det er sket 1‐2 gange
2‐3 gange om måneden
Ca. en gang om ugen
Flere gange om ugen
Jeg er ikke blevet
Skole F
mobbet
Det er sket 1‐2 gange
2‐3 gange om måneden
Ca. en gang om ugen
Flere gange om ugen
Jeg er ikke blevet
Skole G
mobbet
Det er sket 1‐2 gange
2‐3 gange om måneden
Ca. en gang om ugen
Flere gange om ugen

September 2015

*Ingen data
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September 2016

143 (91,7 %)

124 (89,2 %)

9 (5,8 %)
*
1 (0,6 %)
3 (1,9 %)

11 (7,9 %)
*
1 (0,7 %)
2 (1,4 %)

115 (89,1 %)

105 (92,1 %)

12 (9,3 %)
0 (0 %)
1 (0,8 %)
1 (0,8 %)

8 (7,0 %)
1 (0,9 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

58 (82,9 %)

45 (90,0 %)

9 (12,9 %)
2 (2,9 %)
*
1 (1,4 %)

5 (10,0 %)
0 (0 %)
*
0 (0 %)

49 (80,3 %)

73 (88,0 %)

7 (11,5 %)
1 (1,6 %)
3 (4,9 %)
1 (1,6 %)

7 (8,4 %)
1 (1,2 %)
2 (2,4 %)
0 (0 %)

58 (81,7 %)

16 (88,9 %)

9 (12,7 %)
*
2 (2,8 %)
2 (2,8 %)

2 (11,1 %)
*
0 (0 %)
0 (0 %)

129 (80,1 %)

87 (88,8 %)

29 (18,0 %)
2 (1,2 %)
*
1 (0,6 %)

9 (9,2 %)
1 (1,0 %)
*
1 (1,0 %)

141 (82,5 %)

123 (87,2 %)

24 (14,0 %)
1 (0,6 %)
1 (0,6 %)
4 (2,3 %)

13 (9,2 %)
2 (1,4 %)
1 (0,7 %)
0 (0 %)
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