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Ungdata undersøkelse 2019
Sammendrag av saken:
Halden kommune vil denne vinteren (uke 9-11) gjennomføre Ungdata undersøkelsen. Dette vil være
tredje gangen undersøkelsen gjennomføres i Halden kommune (tidligere i 2014 og 2017).
Hensikten med ungdataundersøkelsen er å gi et kunnskapsgrunnlag for kommunalt/fylkeskommunalt
plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom. Det er også et
mål å framskaffe data om ungdom som gir grunnlag for nasjonale og lokale sammenlikninger over tid.
Data fra undersøkelsen vil kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe
ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.
Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser, som tilbys
alle kommuner i Norge. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående
opplæring. Spørreskjemaet består av en obligatorisk grunnmodul, som brukes i alle undersøkelser, og et
sett med valgfrie, forhåndsdefinerte spørsmål (tilleggsmoduler).
Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk. Undersøkelsen er anonym og frivillig.
Alle foreldre blir informert om undersøkelsen i forkant.
Ungdata er et samarbeid mellom NOVA og de regionale kompetansesentrene innen rusfeltet (KoRus).
Helsedirektoratet finansierer Ungdata gjennom et årlig tilskudd via statsbudsjettet. Tilskuddet dekker
gratistilbudet til kommuner og fylkeskommuner og sekretariatet ved Ungdatasenteret på NOVA.
Ungdata er en undersøkelse som gir et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge, og i Halden.
Gjennom å spørre ungdom direkte om ulike oppvekstrelaterte temaer vil kommunen få informasjon som
vil kunne gi grunnlag for å vurdere aktuelle satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet.
Målet er å skaffe til veie informasjon som kan benyttes for å bedre oppvekstmiljøet i kommunen.
Etter at undersøkelsen er gjennomført vil NOVA ferdigstille datainnsamlingen og utarbeide et sett av
standardiserte rapporter, som viser hovedresultatene fra undersøkelsen. På bakgrunn av disse rapportene,
vil kommunalavdelingen Undervisning og oppvekst orientere Hovedutvalget om resultatene.
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