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12.10.2021 Center for Børn, Skole og Kultur
I forbindelse med opstart af den gratis psykologordning blev det planlagt, at der i sommeren 2021 skulle
laves en brugerevaluering. Dette er resultaterne af denne bruger evaluering sendt til de unge, der har
benyttet sig af ordningen.

Metode for indsamling
Spørgeskemaet består af udvalgte centrale spørgsmål og er relativ kort at besvare (5 min.) for de unge.
Spørgeskemaet er udarbejdet i samarbejde med psykolog fra PPR.
Spørgeskemaet er videresendt til ca. 24 unge, og der var 11 besvarelser. Det giver en
besvarelsesprocent på ca. 45 %. De unge som besvarer spørgeskemaet er anonyme, og linket til
spørgeskemaet blev efter aftale med lokal psykolog tilknyttet ordningen delt via sms. Det er altså kun
psykologen som ved, hvem de enkelte er. Efter hensyn til at der er en anonym psykolog ordningen, blev
det gjort tydeligt, at det er frivilligt at deltage, og at de unge i deres besvarelser vil forblive anonyme.
Linket til spørgeskemaet blev ikke sendt til de unge som har lavet aftale om kommende samtale er i
forløbet, da det er en præmis at forløbet er afsluttet. Det blev aftalt at unge der kan være ’sprunget fra’
også modtog spørgeskemaet, da det er muligt at afkrydse ”ved ikke” ved spørgsmål, der ikke synes
åbenlyse at besvare.

Besvarelser
Jeg synes det var behageligt at snakke med psykologen?

Efter kontakt til ordningen:

Jeg vil anbefale ordningen til andre unge i Dragør?

Jeg synes, det var nemt at få fat i psykologen?

Har du nogle input til at ordningen kunne fungere bedre? (Skriv gerne
nedenfor).






E
Har ingenting at tilføje
Selvom jeg kun var hos hende 1 gang, så var det super fint og hun forstod og lyttede til mig:)
Nej
Ikke rigtig jeg syntes at det fungerede rigtig fint, men jeg ved bare ikke om det var det som jeg
havde behov for. Udover det er Anne virkelig nem at kontakte og rigtig god til at få tid til en.
 Nej jeg synes det er super
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Samlet status

