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Indledning
En større virksomhed i Ringkøbing-Skjern Kommune har efterspurgt, at der oprettes en international skole eller alternativt internationale 

klasser, hvor undervisningen foregår på engelsk.

I forlængelse heraf har Ringkøbing-Skjern Kommune sat gang i en undersøgelse af, hvor udbredt ønsket er om at få etableret internationale 

daginstitutioner, folkeskoleklasser samt gymnasiale uddannelser.

Behovsanalysen skal bruges som en del af grundlaget for at vurdere, om der er et børne- og elevgrundlag for en international daginstitution, en 

international skole og internationale gymnasiale uddannelser. Der har endnu ikke været nogen drøftelse eller beslutning i byrådet om, hvorvidt 

man ønsker at prioritere børnepasnings- og undervisningsmuligheder på engelsk.

Borgerpanelet består af et repræsentativt udsnit af befolkningen på baggrund af alder, køn og geografisk placering i Ringkøbing-Skjern 

Kommune. Borgerpanelet indfanger dog ikke nødvendigvis målgruppen af udenlandske arbejdstagere, der ønsker, at deres børn får 

international undervisning. Derfor er der sideløbende med denne spørgeskemaundersøgelse foretaget undersøgelser blandt flere 

virksomheder med international arbejdskraft, hvor de internationale arbejdstagere er blevet spurgt til deres eventuelle ønsker til international 

undervisning til deres børn. Besvarelserne herpå indgår ikke i denne rapport. 
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Svarprocent

Undersøgelsen er nået ud til i alt 1.840 personer i borgerpanelet, og 771 har helt eller delvist besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til 42 %.

Nederst i rapporten findes en bortfaldsanalyse, der redegør for, hvordan undersøgelsens respondenter repræsenterer hele befolkningen i 

Ringkøbing-Skjern Kommune på alder, køn, geografisk placering og uddannelsesniveau. 



Baggrund 
Respondenterne er indledningsvist blevet spurgt, hvor mange børn i alderen 0-18, de har. Desuden har forældre med børn under 18 år 

angivet alderen for deres barn/børn. Spørgeskemaet er opsat således, at kun forældre til børn under 6 år er stillet spørgsmål vedrørende 

daginstitutionsområdet. Kun forældre til børn over 10 år er stillet spørgsmål vedrørende internationale gymnasiale uddannelser. Alle 

forældre har dog fået spørgsmål vedrørende skoleområdet.  

29 % af de adspurgte har børn i alderen 0-18 år, og forældre med børn over 10 år er oftest repræsenteret.  
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1. Hvor mange børn i alderen 0-18 år, har du?

2. Hvilken alder har dit barn/dine børn?
Sæt kryds i de aldersgrupper dit barn eller dine børn er i. Du kan sætte 
flere krydser, hvis du har børn i forskellige alderskategorier - ellers er det 
nok, at sætte ét kryds, hvis du har flere børn i samme alderskategori.



International daginstitution
Ud af de 771 respondenter, der har besvaret spørgeskemaet har 29 % børn i alderen 0-18 år. I alt har 51 respondenter børn i alderen 0-6 

år, og det er disse 51 forældre, der er blevet spurgt til, om de ville vælge en international daginstitution, hvis det var en mulighed. 

Kun én ud af de 51 respondenter (2 %) svarer, at vedkommende ville vælge en international daginstitution til sit barn, hvis det var en 

mulighed. 

Respondenten ville være villig til at transportere sit barn 10 km til en international daginstitution og ville betale 500 kr. ekstra i måneden 

for en international daginstitution. 
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3. Ville du vælge en international daginstitution til dit barn, hvis det var en mulighed?
(Med en international daginstitution menes primært, at dialogen mellem børn og pædagoger foregår på engelsk)



Internationale folkeskoleklasser
19 % (44 respondenter) af alle forældre til børn i alderen 0-18 år i borgerpanelet ville vælge en international skole til deres barn, hvis det 

var en mulighed. 57 % af respondenterne ville ikke vælge en international skole til deres barn, hvis det var en mulighed, mens 24 % 

svarer ‘Ved ikke’. 

De 44 respondenter, der svarede ja til, at de ville vælge en international skole til deres barn er desuden blevet spurgt, hvor langt en 

international skole kan ligge fra deres bopæl, for at den fortsat er en mulighed for deres barn, samt hvor meget de månedligt er villige til 

at betale for et internationalt skoletilbud. 

• Afstand: Forældrene angiver alt fra 5-50 km. Den gennemsnitlige afstand, der angives, er 18 km. 

• Betaling: 9 % er ikke villige til forældrebetaling. De forældre, der er villige til forældrebetaling angiver alt fra 500-3000 kr. Den 

gennemsnitlige betaling, der angives, er 1764 kr. 
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6. Ville du vælge en international skole til dit barn, hvis det var en 
mulighed?
(Med international skole menes en skole, hvor undervisningen 
foregår på engelsk)

8. Hvor meget ville du månedligt være villig til at betale for at få dit barn i en 
international skole?
(Her menes udelukkende skole - der medregnes ikke SFO priser)



Opdelt på uddannelsesniveau
Figuren nedenfor viser forskellen på, hvad forældre med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde har svaret på spørgsmålet 
om, hvorvidt de ville vælge en international skole til deres barn, hvis det var en mulighed. 

Der er ikke nogen statistisk signifikant forskel på uddannelsesgruppernes svar. 
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6. Ville du vælge en international skole til dit barn, hvis det var en mulighed? (Med international skole menes en skole, hvor 
undervisningen foregår på engelsk)



International gymnasial uddannelse
33 % af respondenterne, der har børn over 10 år, ville anbefale deres barn en international gymnasial uddannelse, hvis det var en 

mulighed. 31 % ville ikke anbefale deres børn dette, mens 33 % svarer ‘Ved ikke’, og 3 % svarer ‘Ikke relevant’. 

De 61 forældre, som ville anbefale deres børn en international gymnasial uddannelse, er blevet spurgt, hvor meget de/deres barn ville 

være villig til at betale månedligt for at tage en international gymnasial uddannelse. 51 % (31 respondenter) ville være villige til 

egenbetaling, mens 26 % ikke ville være villige til dette og 23 % svarer ‘Ved ikke’ til dette spørgsmål. 

Forældrene, der er villige til egenbetaling, angiver gennemsnitligt, at de er villige til at betale 1.419 kr. månedligt.
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9. Ville du anbefale dit barn en international gymnasial uddannelse, hvis 
det var en mulighed?
(Med international gymnasial uddannelse menes, at al undervisning 
foregår på engelsk)

10. Hvor meget ville du/dit barn månedligt være 
villig til at betale for at tage en international 
gymnasial uddannelse?



Bortfaldsanalyse (1)

Aldersmæssigt er respondenter under 30 år underrepræsenteret, mens respondenter over 50 år er overrepræsenteret. Særligt de 50-69-årige er 

væsentligt overrepræsenteret. Aldersgruppen med de 30-49 årige, som formentlig oftest har børn i alderen 0-18 år er dog fint repræsenteret, 

hvilket er vigtigt i denne undersøgelse, der fokuserer særskilt på forældre til børn i alderen 0-18 år. 

Både i henhold til geografi og køn er der en repræsentativ spredning i respondenternes besvarelser. 
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Køn
Andel 

besvarelser

Andel i 

borgerpanelet
Befolkningen

(1. april 2018)

Kvinde 49% 46% 49%

Mand 51% 54% 51%

Alder
Andel 

besvarelser

Andel i 

borgerpanelet
Befolkningen

(1. april 2018)

18-23 år 1% 8% 9%

24-29 år 3% 7% 7%

30-49 år 28% 30% 29%

50-69 år 45% 36% 35%

70+ år 23% 19% 20%

Geografi
Andel 

besvarelser

Andel i 

borgerpanelet
Befolkningen 
(1. januar 2018)

Hovedby 53% 51% 51%

200+ 

indbyggere
19% 20% 21%

Landdistrikt 28% 28% 28%



Bortfaldsanalyse (2)

Uddannelsesmæssigt er der en overrepræsentativitet af respondenter med en grundskoleuddannelse samt respondenter med en 

mellemlang videregående uddannelse i forhold til befolkningssammensætningen. Respondenter med en erhvervsfaglig uddannelse er 

desuden væsentligt underrepræsenteret set i forhold til hele kommunens befolkning.

Resultaterne skal derfor ses i lyset af denne skævvridning af uddannelsesbaggrund. 
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Uddannelse Andel besvarelser Andel i borgerpanelet
Befolkningen
(1. januar 2018)

Grundskole 38% 40% 24%

Erhvervsfaglig uddannelse 11% 15% 45%

Gymnasie, HF, studenter-kursus 3% 4% 5%

Erhvervs-gymnasium 5% 6% 1%

Kort videregående uddannelse 7% 7% 5%

Bachelor 2% 2% 1%

Mellemlang videregående 

uddannelse
25% 19% 15%

Lang videregående uddannelse 9% 7% 4%


