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1.0 Forord
Børnesagens Fællesråds stipendieprogram rummer fem stipendietyper, inklusive fritidsstipendier til børn
og unge og uddannelsesstipendier til eneforsørgere i gang med en uddannelse, som nærværende rapport
evaluerer vedr. 2015.
Visionen for disse stipendier er, at eneforsørgere i gang med en uddannelse og deres børn kan modtage en
økonomisk støtte, der gives som hjælp til selvhjælp med det mål at skabe grundlag for selvforsørgelse.
En af dansk erhvervslivs ledere Haldor Topsøe (1913-2013) fremhævede det fælles samfundsansvar for at
gøre noget for børn, der er ramt af fattigdom og opfordrede andre til ligeledes at tage mere ansvar for
fattigdommen i Danmark.
Børnesagens Fællesråd retter en stor tak til Haldor Topsøe for støtten til stipendieprogrammet fra 2009 til
2015.
Børnesagens Fællesråd fortsætter stipendieprogrammerne, der støtter uddannelse og fritid i 2016 med
indsamlede midler og donationer fra fonde.
Venlig hilsen

Inge Marie Nielsen
Sekretariatschef
Børnesagens Fællesråd
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2.0 Resume
Nedenstående er et resume af de besvarelser, spørgeskemaundersøgelsen har frembragt. Opgørelserne
inkluderer de besvarelser, hvor respondenterne har erklæret sig enten ”enige” eller ”meget enige”.

2.1 Uddannelsesstipendierne
100 % oplyser, at stipendierne har bidraget til fastholdelse af uddannelsesforløbet
89 % oplyser, at stipendierne har bidraget til øget tillid til egen faglighed
89 % oplyser, at stipendierne har bidraget til troen på selvforsørgelse
100 % oplyser, at stipendierne har bidraget til mere overskud i hverdagen
100 % oplyser, at stipendierne har bidraget til en følelse af at være en positiv rollemodel

2.2 Fritidsstipendierne
92 % oplyser, at stipendierne har hjulpet deres barn/børn til at få et større socialt netværk
88 % oplyser, at stipendierne har hjulpet deres barn/børn til bedre trivsel blandt sine kammerater
84 % oplyser, at stipendierne har hjulpet deres barn/børn til bedre selvværd
92 % oplyser, at stipendierne har hjulpet deres barn/børn til at blive gladere
69 % oplyser, at stipendierne har hjulpet deres barn/børn til mere overskud og energi i hverdagen
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3.0 Baggrund for stipendierne og afdækning af målgruppen

3.1 Fattigdom i Danmark
Fattigdom er et begreb, der kan være svært at forholde sig til – ikke mindst i Danmark. Fattigdom i et land
som Danmark er relativ, men hvordan defineres den? Skal man følge EU's fattigdomsgrænse, som definerer
fattige som den andel af befolkningen, der har en disponibel indkomst på mindre end 60 % af
medianindkomsten? Eller OECD’s fattigdomsgrænse, som definerer fattige som den andel af befolkningen,
hvis disponible indkomst er under 50 % af medianindkomsten? Skal man følge den danske
fattigdomsgrænse anno 2013, hvor man skulle have levet i fattigdom i mindst 3 år for at være defineret
som fattig, eller kan der slet ikke være tale om økonomisk fattigdom i et land som Danmark, som
afskaffelsen af den nationale fattigdomsgrænse i 2015 antyder?
I 2013 fik Danmark en fattigdomsgrænse, der mindede lidt om OECD’s grænse. Tjente man under halvdelen
af medianindkomsten og i øvrigt ikke havde en formue på mere end 100.000 kr. i 3 år i træk, blev man
officielt betragtet som fattig. En fattigdomsgrænse kan være konstruktiv, idet den anerkender, at der
eksisterer et problem, som man derefter kan tage hånd om. Spørgsmålet er imidlertid, om man først er
fattig efter at have levet under førnævnte omstændigheder i 3 år i træk? Nærværende rapport påpeger i
det følgende afsnit, på baggrund af en analyse foretaget af Arbejdernes Erhvervsråd1, at fattigdom kan have
store konsekvenser for fx børns uddannelsesmuligheder blot efter 1 års økonomisk fattigdom - altså
indtræffer konsekvenserne af fattigdom for børn og unge langt før, de har levet under den i 3 år.
Et velbedømt bachelorprojekt skrevet af fire sociologistuderende ved Københavns Universitet og senere
publiceret af analysebureauet Analyse & Tal, der baserer sig på 208 ansøgere om stipendier hos
Børnesagens Fællesråd, konkluderer, at det rådighedsbeløb ansøgerne gennemsnitligt har månedligt, kun
udgør 45,2 % af, hvad Forbrugerrådet anbefaler til at opretholde en sund privatøkonomi. Analysen peger
på, at ansøgere hos Børnesagens Fællesråd har et rådighedsbeløb på under halvdelen af, hvad en sund
privatøkonomi kræver; med andre ord meget lave rådighedsbeløb. Analysen fremhæver endvidere, at
ansøgerne fremstiller deres situation og hverdag som en, ”(…) hvor tilværelsen er gennemsyret af et
konstant og altoverskyggende fokus på at få pengene til at række.”.2
Socialminister Karen Ellemann besluttede i september 2015 at afskaffe Danmarks fattigdomsgrænse.
Førnævnte bachelorprojekt konkluderer blandt andet, at selv under den tidligere fattigdomsgrænse
1

http://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/publikation/ae_fl-14.pdf
Den usynlige fattigdom (2015), Analyse & tal

2
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risikerede man, at nogle grupper blev usynliggjort i den danske fattigdomsdebat.3 Men når man afskaffer
fattigdomsgrænsen, og dermed ikke tager udgangspunkt i en form for definition af fattigdom, ændrer
spørgsmålene man stiller omkring fattigdom karakter fra: ”Hvor stor er fattigdommen, og hvordan ser vi
den?” til ”Har vi fattigdom i Danmark?”. Den fattigdom bachelorprojektet beskriver, og den fattigdom
ansøgere til Børnesagens Fællesråds stipendier giver udtryk for at leve under, bliver dermed mere usynlig
og risikerer at få endnu mindre plads i den offentlige debat.
Når Børnesagens Fællesråd ønsker at støtte eneforsørgere, der lever for meget lave rådighedsbeløb, er det
først og fremmest i forsøg på at afhjælpe nogle af de konsekvenser, det kan have for deres børn at leve i
fattigdom i barndommen – heriblandt arveligheden af forældrenes indkomstplacering4 og svækkelse af
grundlæggende udviklings- og uddannelsesmuligheder.

3.2 Fattigdoms betydning for børn og unges uddannelsesmuligheder
En undersøgelse fra 2014 foretaget af Arbejdernes Erhvervsråd viser, at fattigdom hæmmer børns
uddannelseschancer betydeligt – både mens fattigdommen står på og i det videre uddannelsesforløb.
Nærmere bestemt, som nedenstående graf fra undersøgelsen viser, falder chancen for at bestå 9. klasse
med hele 13 procentpoint, hvis barnet har oplevet fattigdom i bare 1 år, mens barnet har gået i folkeskole.

3
4

Den usynlige fattigdom (2015), s. 120
Den usynlige fattigdom (2015), s. 117
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Tendensen er i øvrigt, at chancerne for at bestå 9. klasse falder yderligere – helt ned til under 70 % - hvis
barnet er fattigt i mere end 2 år i folkeskoleårene.
Selvfølgelig kan flere faktorer spille ind på de berørtes muligheder for at bestå afgangsprøven. Man kunne
fx argumentere for, at de fattige familier, der er tale om, også ofte har et lavere uddannelsesniveau end
familier med en sund økonomi. Dog viser undersøgelsen, at det ser ud til, at fattigdommen i sig selv er en
stor faktor for børns uddannelsesmuligheder, idet chancen for at bestå afgangsprøven er allerværst, hvis
fattigdommen rammer, mens man går i 9. klasse. Det tyder altså på, at den stressfaktor, det er at leve i
fattigdom, har direkte indflydelse på børn og unges uddannelsesmuligheder. 5
Idet uddannelse danner forsørgelsesgrundlag og dermed er grobund for at kunne bryde sin sociale arv, er
det altafgørende, at børn og unge mennesker ikke hæmmes i deres uddannelsesproces. At fattigdom
gennem disse år har så stor en negativ effekt på mulighederne for at bestå afgangsprøven, er et af
hovedargumenterne for, at der bør gøres en indsats for fattige børn og unge.

3.3 Hvem støtter vi og hvorfor?
Børnesagens Fællesråds stipendieprogrammer støtter eneforsørgere, der lever for et lavt rådighedsbeløb,
for derigennem at støtte deres børn. Børn af enlige forsørgere med økonomiske problemer er en særligt
udsat gruppe, og fattigdom virker som nævnt i sig selv hæmmende for blandt andet børns
uddannelsesmuligheder.
3.3.1 Uddannelsesstipendierne
Uddannelsesstipendierne er målrettet enlige forældre under uddannelse. Den spørgeskemaundersøgelse,
nærværende rapport bygger på, har som illustreret nedenfor vist, at samtlige modtagere af
uddannelsesstipendier var i gang med en mellemlang videregående uddannelse, da de modtog
stipendierne.

5

http://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/publikation/ae_fl-14.pdf, s. 39
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At have en uddannelse danner grundlag for selvforsørgelse, og at støtte eneforsørgere i deres
uddannelsesforløb kan derfor anses som en slags hjælp til selvhjælp. Uddannelsesstipendierne er med
andre ord til for at styrke de studerendes muligheder under uddannelsen og herigennem chancerne for at
færdiggøre uddannelsen og komme i arbejde efterfølgende. På den måde støttes børnene af de studerende
forsørgere direkte, idet de økonomiske kår bliver mindre trange som følge af stipendierne, og indirekte ved
stipendiernes hjælp til at færdiggøre uddannelsen og dermed højne chancerne for, at barnets/børnenes
forælder kommer i arbejde.
Det har nemlig stor betydning for et barn af en eneforsørger, at barnets forælder får en uddannelse. For
det første kan det have stor betydning for de ressourcer, forælderen har til rådighed og kan tilbyde sine
børn. For det andet er der statistisk set stor arvelighed forbundet med uddannelse, hvorfor børnenes
chancer for selv at få en uddannelse forbedres betydeligt, hvis forælderen har en uddannelse.
En undersøgelse af Arbejdernes Erhvervsråd fra 2015 påpeger jf. nedenstående tabel, at næsten hver
anden ung med ufaglærte forældre ikke får en uddannelse udover grundskolen. Det samme gør sig
gældende for en langt mindre andel af børn af en forælder med en uddannelse, nemlig 17,3 % af børnene
hvor mindst én forælder har en kort videregående uddannelse (KVU), 14,9 % af børnene hvis forælder har
en mellemlang videregående uddannelse (MVU) og 9,2 % af børnene hvis forælder har en lang
videregående uddannelse (LVU).6

6

http://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_hver-anden-ung-med-ufaglaerte-foraeldre-faarikke-en-uddannelse_2.pdf

8 af 24

Effekter af Børnesagens Fællesråds stipendieprogrammer | 2015
Denne statistik er bekymrende, men gør det samtidig klart, hvor vigtigt det er at gøre en forskel på
uddannelsesområdet for udsatte familier.
3.3.2 Fritidsstipendierne
Fritidsstipendierne er målrettet enlige forældre, som lever for et lavt rådighedsbeløb og derfor ikke har råd
til at tilbyde deres børn en fritidsinteresse. Altså er fritidsstipendierne med til at sikre børnenes mulighed
for at gå til en fritidsinteresse og derigennem udvikle sig på lige fod med andre børn og unge.
Stipendierne uddeles til forælderen, som derefter administrerer pengene og sørger for, at de går til en
fritidsinteresse til barnet/børnene. Denne praksis udføres i overensstemmelse med Børnekonventionens
artikel 5, hvori der forkortet står, at forælderen har ansvaret for at give barnet den vejledning, som er mest
hensigtsmæssig for dets evner og udviklingsmuligheder.
For udsatte børn og unge i Danmark kan det være altafgørende, at de får en chance for at være i en anden
rolle, end de er i skolen. Fritidsstipendierne kan være en hjælp til, at enlige forsørgere kan give deres børn
chancen for at deltage i en fritidsinteresse, hvor de kan ”starte på en frisk” uden at bekymre sig om deres
vante rolle i fx skolen.
Børns rettigheder, og dermed Børnekonventionen, danner grundlag for det arbejde, Børnesagens Fællesråd
laver for udsatte børn og unge. Alle børn har lige rettigheder, og en naturlig måde at sikre deres rettigheder
på er at sørge for, at de også har lige muligheder. Gennem fritidsstipendier forsøger Børnesagens Fællesråd
at danne grundlag for, at flere udsatte børn får de samme muligheder som deres jævnaldrende – helt
konkret muligheden for at dyrke en fritidsinteresse, som ellers ikke er en selvfølge hos de dårligst stillede i
landet. I Børnekonventionens artikel 27 står det beskrevet, at alle børn har ret til en levestandard, der
sikrer ikke blot fysisk, men også psykisk, åndelig og moralsk udvikling. Foreningslivet og fritidsinteresser i
almindelighed kan medvirke til at sikre udviklingen hos børn og unge – artikel 31 i Børnekonventionen gør
det i øvrigt klart, at alle børn har ret til fritid og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter.

3.4 Fakta om ansøgningsprocessen og stipendierne
Ansøgere til Børnesagens Fællesråds uddannelses- og fritidsstipendier henter et ansøgningsskema fra
www.boernesagen.dk, som derefter skal udfyldes og indsendes sammen med ansøgerens seneste
årsopgørelse.
I ansøgningsskemaet bliver ansøgeren bedt om at oplyse navn, CPR-nummer, adresse og
kontaktoplysninger, samt børnenes navne og CPR-numre. Herudover bedes ansøgeren beskrive familiens
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situation og årsag til at søge stipendiet, ligesom vedkommende udfylder et budgetskema over alle faste
udgifter familien har, samt størrelsen på forsørgerens indtægt inkl. børnepenge, børnetilskud og børne- og
familieydelse.
Informationerne giver sammen med ansøgerens årsopgørelse mulighed for at sagsbehandle ansøgningen
og finde frem til et rådighedsbeløb for familien. Først og fremmest undersøges det i sagsbehandlingen om
ansøger er reelt enlig og forsørger, ligesom det månedlige rådighedsbeløb vurderes ift. familiens størrelse.
Disse to parametre afgør, om ansøgningen kan tages i betragtning eller ej. Ansøgningsprocessen bygger
grundlæggende på tillid – vi tror i udgangspunktet på, at folk sender de korrekte oplysninger og taler sandt.
Når noget virker usandsynligt eller ser ud til at være udfyldt forkert, tages der kontakt til ansøgeren.
Størrelsen på stipendierne varierer, alt efter hvor mange midler Børnesagens Fællesråd har til rådighed ved
uddelingstidspunktet.
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4.0 Fakta om undersøgelsen og metodiske overvejelser

Den spørgeskemaundersøgelse nærværende rapport tager udgangspunkt i, bygger på svar fra modtagerne
af fritids- og uddannelsesstipendier i 2015. 12 modtagere af uddannelsesstipendier har fået et spørgeskema
tilsendt, hvoraf 9 har besvaret det – altså en svarprocent på 75. For fritidsstipendierne gør det sig gældende
at 34 modtagere af stipendier har fået et spørgeskema tilsendt, mens 26 har besvaret det – altså en
svarprocent på 76,5.
Respondenterne blev bedt om at erklære sig enten ”meget enige”, ”enige”, ”uenige” eller ”meget uenige” i
en række udsagn om stipendiernes effekter, ligesom de blev bedt svare ”ved ikke”, hvis ikke de forstod
spørgsmålet, havde svært ved at huske effekten af stipendierne eller af anden årsag ikke følte, de kunne
svare.
Overskrifterne på graferne i det følgende er enslydende med de spørgsmål, respondenterne blev stillet.
I undersøgelsen er der lagt stor vægt på anonymitet, dels for at højne svarprocenten og dels for at mindske
social diserability bias, som antages i højere grad at kunne opstå, hvis respondenterne ikke er anonyme.
Social diserability bias er en kilde til bias, der kan opstå, når folk føler, de bør svare noget bestemt. Idet
respondenterne har modtaget stipendier, kunne man forestille sig, at de ville afgive mere positive svar, hvis
ikke de var helt anonyme, i stedet for at afgive de svar, de mener, er de mest passende til spørgsmålene.
For nærværende undersøgelse betyder valget om anonymitet, at de kommentarer, der fremgår ved nogle
af graferne, er fremstillet uden afsender.
I det følgende vil resultaterne af undersøgelsen blive fremlagt.
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5.0 Uddannelsesstipendierne

5.1 Fastholdelse af uddannelsesforløbet
Et sigte med uddannelsesstipendierne er, at modtagerne ved hjælp af den økonomiske støtte stipendierne
udgør, er i stand til at fastholde og senere afslutte uddannelsesforløbet. Det viser sig, at samtlige adspurgte
stipendiemodtagere erklærer sig enten ”meget enige” eller ”enige” i nedenstående udsagn. Altså har
samtlige adspurgte haft den oplevelse, at stipendierne har bidraget til fastholdelse af uddannelsesforløbet.

Figur 2. Antal svar: 9

”Jeg havde nok
kunnet fortsætte
uddannelse uden.”

ikke
min
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5.2 Tillid til egen faglighed
Den faglige selvtillid er et væsentligt element under uddannelse. Først og fremmest kan den være med til at
forbedre de resultater, man får under sin uddannelse, hvilket kan virke selvforstærkende, og ydermere kan
det bidrage til fastholdelse af uddannelsesforløbet. Et middel til at blive mere fagligt selvsikker kunne være
forberedelse. En af respondenterne giver i kommentarfeltet udtryk for, at vedkommende ved hjælp af
stipendiet nu er mere forberedt, og derigennem føler en øget tillid til egen faglighed. Som nedenstående
illustration viser, har 89 % af de adspurgte stipendiemodtagere erklæret sig enten ”enige” eller ”meget
enige” i, at stipendierne har bidraget til øget tillid til egen faglighed. 11 % har erklæret sig ”uenige” i
udsagnet.

Figur 3. Antal svar: 9
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5.3 Troen på selvforsørgelse
Som nævnt i afsnit 3.3.1 er grundfilosofien bag uddannelsesstipendierne ”hjælp til selvhjælp”. Derfor er det
væsentligt at afdække, om stipendiemodtagerne har fået en stærkere tro på, at de kan blive
selvforsørgende. Det viser sig, at 89 % af de adspurgte erklærer sig enten ”meget enige” eller ”enige” i
udsagnet om, at stipendierne har bidraget til troen på selvforsørgelse. 11 % har erklæret sig ”uenige” i
udsagnet.

Figur 4. Antal svar: 9
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5.4 Overskud i hverdagen
Som nævnt kan stipendierne have både direkte og indirekte effekter på modtagernes børns liv. Formålet
med dette spørgsmål er først og fremmest at se på den direkte effekt af, at de økonomiske kår er blevet
mindre trængte. Når man ikke længere skal vende hver en krone for at få råd til studiebøger, computer og
andet studierelevant, kan det medvirke til at give overskud i hverdagen. En af modtagerne af et stipendie
skriver som kommentar i besvarelsen af undersøgelsen, at vedkommendes børn kan se, at vedkommende
er blevet gladere. Det viser sig endvidere, at samtlige adspurgte har tilkendegivet, at stipendierne har
bidraget til mere overskud i hverdagen.

Figur 5. Antal svar: 7
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5.5 Positiv rollemodel
Som redegjort for i afsnit 3.3.1 er formålet med uddannelsesstipendierne at støtte eneforsørgere i deres
uddannelsesforløb, for derigennem at støtte deres børn. Et vigtigt aspekt af stipendiernes effekt er, om
stipendierne har bidraget til, at forælderen føler sig som en positiv rollemodel for sit barn. Som
nedenstående illustration viser, erklærer samtlige modtagere af uddannelsesstipendierne sig enten ”meget
enige” eller ”enige” i, at stipendierne har bidraget til en følelse af at være en positiv rollemodel.

Figur 6. Antal svar: 9
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5.6 Anvendelse af uddannelsesstipendierne
I undersøgelsen blev modtagerne af uddannelsesstipendierne i øvrigt stillet spørgsmålet: ”Hvad har du
anvendt uddannelsesstipendiet til?”. Nedenfor er nogle af svarene illustreret. De fem svar, der er udvalgt,
anses som repræsentative for samtlige 9 besvarelser. Det kommer gennem kommentarerne til udtryk, at
stipendierne i overvejende grad er anvendt til studierelaterede udgifter som fx computer og bøger.
Herudover angiver nogle af respondenterne, at de har anvendt nogle af pengene på oplevelser eller tøj til
deres børn.

Hvad har du anvendt uddannelsesstipendiet til?

Figur 7
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6.0 Fritidsstipendierne
6.1 Socialt netværk
Det kan være sværere for børn af eneforsørgere med få midler til rådighed at få nye venner, hvis ikke der er
råd til at lade barnet gå til en fritidsinteresse. Derfor er det interessant at undersøge, om ansøgerne mener,
at fritidsstipendierne har hjulpet deres børn til at få større sociale netværk. Det viser sig at langt
størstedelen af de adspurgte; nærmere bestemt 92 %, er enten ”meget enige” eller ”enige” i nedenstående
udsagn, hvorfor det ser ud til, at stipendierne kan have medvirket til at give børnene større sociale netværk.

Figur 8. Antal svar: 26

”Hun har fået rigtig
mange nye venner.”

”Flere venner og
føler sig ikke uden
for.”

”Masser af nye
venner og
fællesskab omkring
stævnerne.”
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6.2 Trivsel
Udover at kunne give børnene større sociale netværk, kan man håbe, at det at gå til en fritidsinteresse kan
medvirke til, at børnene føler sig mere ligeværdige blandt deres kammerater, og dermed giver dem bedre
trivsel. 88 % af de adspurgte erklærer sig ”enige” eller ”meget enige” i udsagnet om, at fritidsstipendierne
har hjulpet deres børn til bedre trivsel blandt sine kammerater.

Figur 9. Antal svar: 26

”Det har uden tvivl
medvirket til, at mine børn
over for deres kammerater
ikke føler sig så forskellige
fra dem, da de fleste af disse
jo har en fritidsaktivitet.”

”De har nu noget fælles at
snakke om og deltager med
vennerne, hvor de før var
dem, hvis mor ikke havde
råd.”
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6.3 Selvværd
En anden relevant parameter at se på er, om fritidsstipendierne har hjulpet børnene til at få bedre
selvværd. Her angiver 84 %, at de er enten ”meget enige” eller ”enige” i udsagnet ”Fritidsstipendiet har
hjulpet mit barn til bedre selvværd”, mens de sidste 16 % har svaret ”ved ikke”.

Figur 10. Antal svar: 25

”Nye cykler, der er
store nok, gør, at de
ikke er flove mere.”

”Hun er begyndt at tro
mere på sig selv.”

”Mit barn er meget
stolt over at kunne
konkurrere til DM med
sit gymnastikhold.”
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6.4 Glæde
At gå til en fritidsinteresse og deltage i det fællesskab, der ofte hersker omkring det, kan være til stor glæde
for børn og unge mennesker. Undersøgelsen søger derfor også at afdække, om forælderen til børnene
mener at have oplevet, at deres børn er blevet gladere som følge af fritidsstipendierne. 92 % erklærer sig
enten ”meget enige” eller ”enige” i, at fritidsstipendierne har hjulpet deres barn til at blive gladere.

Figur 11. Antal svar: 26

”Der er blevet råd til en
træningsdragt med navn på. Sådan
en har børnene på til stævnerne, så
alle kan se, hvor de kommer fra.
Dragten er ikke tvungen, men
glæden og stoltheden over at bære
dragten er STOR. Faktisk har hun
den også på i skole.”

”Mine børn er så ovenud glade for,
at de med jeres stipendie har fået
muligheden for at gå til en længe
ønsket fritidsaktivitet, som jeg ikke
selv har råd til at betale for 3 børn.”
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6.5 Overskud og energi i hverdagen
Ovenstående 4 delelementer af undersøgelsen kan tænkes at medvirke til, at barnet oplever mere
overskud og energi i hverdagen. Der er altså tale om en indirekte virkning, fritidsstipendierne kan have på
børnenes overskud og energi. 69 % af de adspurgte erklærer sig enten ”enige” eller ”meget enige” i, at
fritidsstipendierne har hjulpet deres børn til mere overskud og energi i hverdagen. Ingen er uenige i
udsagnet, men 31 % har svaret ”ved ikke”.

Figur 12. Antal svar: 26

”Mit barn er gladere og mere
motiveret for nye
kammeratskaber.”

”At han ikke skal tænke på om
han kan deltage, giver ham
overskud til at være barn.”

”Hun er blevet bedre til at koncentrere sig om
bl.a. lektier. Det hjælper, når man har overskud
pga. det sociale bare fungerer. Vi er dybt
taknemmelige.”
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7.0 Konklusion
Resultaterne for undersøgelsen vedrørende uddannelsesstipendierne viser overordnet gennem svarene på
spørgsmålene om fastholdelse af uddannelsesforløbet og tilliden til egen faglighed, at respondenterne
mener, at stipendierne har medvirket til at lette uddannelsesforløbet. Respondenterne giver med andre
ord udtryk for, at stipendierne har bidraget med en direkte effekt på uddannelsesforløbet. Førnævnte
parametre kan antages at have en afledt effekt på stipendiemodtagernes hverdag, hvorfor dette også er
blevet undersøgt. Det viser sig, at respondenterne giver udtryk for, at stipendierne har kunnet mærkes i
hverdagen ved at bidrage til troen på selvforsørgelse, overskud og energi og en følelse af at være en positiv
rollemodel. Altså ses ifølge undersøgelsen også en mere indirekte effekt af stipendierne.
Resultaterne for undersøgelsen vedrørende fritidsstipendierne viser først og fremmest, at langt
størstedelen af respondenterne giver udtryk for, at stipendierne har hjulpet deres børn til at få større
sociale netværk og trives bedre blandt deres kammerater. Altså viser undersøgelsen, at fritidsstipendierne
har medvirket til nogle direkte/kortsigtede positive effekter – størrelsen på børnenes sociale netværk og
deres trivsel i disse. Herudover giver langt størstedelen af respondenterne udtryk for, at deres børn har fået
bedre selvværd og er blevet gladere. Dette kan der være flere årsager til, men ifølge respondenterne har
fritidsstipendierne haft indflydelse på disse parametre, som må anses som mere indirekte/langsigtede
effekter af stipendierne. Respondenterne blev slutteligt spurgt om, hvorvidt stipendierne har hjulpet deres
børn til mere overskud og energi i hverdagen, hvilket også anses som en indirekte effekt af stipendierne.
Resultat af dette spørgsmål er mere usikkert, da 31 % har svaret ”ved ikke”. Dog erklærer 69 % sig ”enige”
eller ”meget enige” i udsagnet, hvorfor det også tyder på, at en stor del af respondenterne har haft den
oplevelse, at stipendierne har haft denne langsigtede virkning på deres børn. En af deltagerne i
undersøgelsen gav bl.a. udtryk for, at vedkommendes datter har mere overskud til lektier, når det sociale
fungerer.

8.0 Anbefaling

På baggrund af nærværende undersøgelse anbefales det, at Børnesagens Fællesråd fortsætter med at
uddele uddannelses- og fritidsstipendier. Foruden de resultater, denne rapports undersøgelse har fundet
frem til, bygger anbefalingen på arveligheden af uddannelsesniveau og konsekvenserne fattigdom har for
børns uddannelsesmuligheder (se afsnit 3.2 og 3.3.1). Slutteligt understøttes anbefalingen af, at
stipendierne kan medvirke til at sikre bestemte rettigheder for modtagernes børn (se afsnit 3.3.2).
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