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I forbindelse med de gennemførte gruppeinterviews med børn og unge og samtalesalonen med voksne,
fremkom en del konkrete ønsker og idéer til, hvilke tiltag Bornholm med fordel kunne udvikle for at sikre det
gode børne- og ungdomsliv på Bornholm.
Rækkefølgen på ønskerne og idéerne er vilkårlig og derfor ikke udtryk for en prioritering fra borgernes eller
administrationens side. Dokumentet vil efterfølgende blive brugt som inspiration i det videre arbejde med
udvikling af politikker, strategier og handleplaner i relevante centre.
Bevægelse i hverdagen
Både børn, unge og voksne har fokus på vigtigheden af fysisk aktivitet i løbet af dagen for børnene og de
unge. For børn i dagtilbud er det vigtigt med en god legeplads, hvor de kan opbygge fællesskaber og
venskaber, og hvor de kan undersøge deres omgivelser.
For grundskole-eleverne betyder det meget, at bevægelse er en naturlig del af undervisningen, og de har
kreative forslag i forhold til indarbejdelsen i eks. matematikundervisningen. Muligheden for transport til og fra
fritidsaktiviteterne spiller en stor rolle i deres mulighed for at deltage i aktiviteterne.
De unge er opmærksomme på, at de ikke får bevæget sig tilstrækkeligt i deres hverdag. Nogle af dem
udtrykker, at de gerne vil have flere åbne arrangementer, hvor de bare kan dukke op på dagen, og ikke
behøver være medlem af en forening for at kunne være med. De peger på et eksempel med åbne fodboldturneringer.
Uformelle mødesteder for børn og unge
De unge ønsker sig et uformelt sted at mødes, hvor de ikke bliver overvåget af voksne. De ønsker sig et sted,
hvor de kan være sammen uden et egentligt formål, men hvor de bare kan være sammen. De unge ønsker
desuden, at der er mødesteder forskellige steder, både i forhold til aldersgrupper og placering. Der peges på,
om det vil være muligt for de unge at bruge de allerede etablerede multihuse eller forsamlingshuse
sideløbende med andre aktiviteter.
Flere voksne påpeger, at de unge bør inddrages i byplanlægningen, så deres ønsker og inputs kan blive
indarbejdet i udviklingen af byerne.
Fritidsaktiviteter
Mange af de adspurgte grundskoleelever har mange fritidsaktiviteter, gerne flere gang i løbet af ugen. For de
fleste gælder, at aktiviteterne foregår i klubber, men for andre er det aktiviteter med forældre eller søskende,
der præger fritiden. Både børn og unge efterspørger en portal, hvor det er lettere at få et overblik over, hvilke
fritidstilbud, der findes på øen. Nogle børn, unge og forældre udtrykker stort ønske om øget fokus på de
kreative fritidsinteresser såsom musik, kunst, film, etc.

Fritidsarbejde
Både børn og unge peger på, at der skal være bedre muligheder for fritidsarbejde for dem. For dem betyder
det meget at kunne tjene sine egne penge og dermed kunne være en del af det sociale liv blandt andre unge,
hvor penge til biografturen eller andre aktiviteter er nødvendige. Nogle af børnene/de unge oplever også, at
transporten til og fra et sådant arbejde kan være problematisk, hvis de skal med offentlig trafik.
Transport
At være mobil er vigtig for mange af de adspurgte unge, både når det kommer til formelle fritidsinteresser, men
også i forhold til uformelle sociale begivenheder såsom at besøge venner og familie. Selvom genindførelsen af
tog-forbindelse nævnes i spøg, ligger der dog et ønske om en offentlig transport, der er hyppigere og hurtigere.
Dertil kommer ønsket om gratis transport til unge, der ellers som følge af lav indkomst i ungdomsårene kan
have svært ved at komme rundt på øen.
Styrket indsats i forhold til børn og unge med særlige udfordringer
For mange forældre til børn med særlige udfordringer samt interesseorganisationer er det vigtigt, at børn og
unge med netop særlige udfordringer får meget hjælp og støtte fra kommunen. Graden af inklusion i dagtilbud
og skoletilbud fremhæves blandt andet som vigtig for børnenes/de unges fortsatte trivsel.
Styrket samarbejde i forbindelse med overgangen fra barn/ung til voksen
For nogle af de unge, der fylder 18 år, opfattes overgangen til at blive myndig som en turbulent tid. Nogle af
dem fremhæver, at fordi man er 18 år, betyder det ikke, at man er voksen og kan træffe voksne beslutninger.
Især for dem, der ikke har et stærkt netværk, kan denne overgang betyde afgørende ændringer i deres liv, som
de ikke kan overskue konsekvenserne af. De ønsker en bedre overgang fra barn-/ungdommen til voksenlivet,
hvor de gerne ser, at kommunens samarbejde mellem centrene forbedres.
Fastholdelse af kompetente fagpersoner i skole og dagtilbud – og minimumsnormeringer i dagtilbud
Forudsigelighed og genkendelighed fremhæves af både forældre og fagprofessionelle som afgørende for at
skabe de trygge og lærerige læringsrum, som børn og unge bør være en del af. Derfor er det vigtigt, at de ikke
er stor udskiftning i de fagpersoner, der omgiver børn og unge, og fastholdelse og videreudvikling er
afgørende. Forældre og fagpersoner peger på minimumsnormeringer, som en måde at sikre en tryg hverdag
for de mindste børn.
Alkohol og stoffer
Både de ældre børn og de unge peger på, at det er for let for dem at benytte sig af alkohol og stoffer. Flere af
de ældste grundskoleelever er endda bekymrede for deres mindre søskende, og den indflydelse, som alkohol
og stoffer kan have på dem.
Samme anseelse på tværs af ungdomsuddannelser
De unge giver udtryk for mange fordele ved at ungdomsuddannelserne er samlet på Campus Bornholm, men
de oplever store skel på tværs af uddannelserne. Flere af de unge oplever en graduering, hvor de gymnasiale
uddannelser har størst anseelse. De unge ønsker flere aktiviteter og fester på tværs af
ungdomsuddannelserne.
Flere uddannelser til Bornholm
For de unge betyder uddannelse meget, men for mange fyldet ønsket om at kunne blive på Bornholm også
meget. Nogle unge udtaler endda, at når man tager til København eller andre storbyer for at læse videre, så
kan man aldrig vide, om man kommer hjem igen for at bo. Derfor ønsker mange af de unge, at udvalget af
uddannelser er større på Bornholm, så de kan blive tæt på familie og venner, mens de færdiggør deres
uddannelse.
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Boliger til unge, der er til at betale
De unge påpeger, at det kan være svært at finde boliger, der er til at betale, når de skal flytte hjemmefra. Især
kan det være økonomisk vanskelligt, hvis man ikke har et fuldtidsarbejde eller et fritidsarbejde at supplere en
evt. SU eller elevløn med. Nogle af de unge peger også på, at de tilgængelige boliger til unge kan være præget
af et miljø, hvor fester og larm er mere reglen end undtagelsen, og at det vanskeliggør at være seriøs i deres
skolegang.
Kendskab til børns/unges Bornholmske baggrund
For nogle af de adspurgte voksne er det meget vigtigt, at børn og unge på Bornholm kender øens kultur,
historie, sprog og håndværk bedre, og at det bør være en del af børnenes/de unges dannelse. De foreslår, at
det aktivt indgår i grundskole og/eller som en del af de udbudte fritidsaktiviteter, og at børnene/de unge derved
har bedre forståelse for øens bæredygtighed.
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