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Indledning 

Data
Metoden til at udvikle boligsocial moni-
torering og kortbaseret ledelsesinforma-
tion bygger på ressourcer, som (de fleste) 
kommuner allerede ligger inde med:  
Fælleskommunalt Ledelsesinformati-
onssystem (FLIS) og kommunens geoin-
formationssystem (GIS). Der arbejdes 
med to forskellige typer data og to data-
kilder, henholdsvis FLIS1 og Danmarks 
Statistiks boligsociale nøgletal2. I FLIS 
findes der på nuværende tidspunkt data 
på områderne udsatte børn og unge, 
skole, ældre, voksenhandicap, økono-
mi, personale og borger. På sigt vil også 
sundhed og beskæftigelse indgå i FLIS. 
Fordelen ved FLIS-data er, at det er kom-
munens egne opdaterede individdata. 
Det vil derfor være muligt at trække en 
række boligsocialt relevante data direkte 
ud fra FLIS på månedlig basis. 

I et monitoreringsperspektiv er det af-
gørende, at data er aktuelle. Mange kom-
muner bruger i dag data fra Danmarks 
Statistik til boligsocial monitorering. 
Ulempen ved disse data er, dels at de skal 
tilkøbes, og dels at data ikke på samme 
måde som i FLIS kan opdateres løbende 
og derved give et tidssvarende billede af 
situationen i boligområderne. Nøgletal-
lene fra Danmarks Statistik er sumtal for 
henholdsvis kommunen og det valgte 
boligområde for en række årstal, der 
varierer for hver enkelt indikator. I mod-
sætning hertil kan kommunerne selv be-
stemme tidsperioden for indikatorerne, 
når data trækkes fra FLIS. På nuværende 
tidspunkt er brugen af begge datatyper 
det bedst mulige udgangspunkt for en 
fyldestgørende indikatorliste. I forhold 
til FLIS-data anbefales det at bruge de 
senest opdaterede tal, samt ikke at gå 
længere tilbage end 5 år.

Her beskrives de indikatorer, der med fordel kan inddrages i en monitorerings-
indsats af udsatte boligområder i kommunerne. 

desværre i udsatte boligområder oftest 
er negativ. For børn af kontanthjælps-
modtagere uden uddannelse ud over 
grundskolen er sandsynligheden for, at 
de selv får en uddannelse og kommer i 
arbejde betydelig mindre end for børn 
af forældre med uddannelse og job. 

Med udgangspunkt i tilgængelige data, 
og inspiration fra eksisterende monito-
reringssystemer, er KL i samarbejde med 
SFI kommet frem til en basisliste af indi-
katorer, som kan ses på næste side. Lis-
ten skal tjene som inspiration til iværk-
sættelse af boligsocial monitorering. 

Evidensbaserede indikatorer 
I forskningen taler man om, at socialt 
udsathed opstår, når en række risiko-
faktorer optræder i bestemte kom-
binationer over længere tid. Det kan 
være socioøkonomiske faktorer som 
arbejdsmarkedstilknytning, uddannel-
sesniveau og eneforsørgerstatus. Disse 
risikofaktorer eller baggrundskarakte-
ristika øger fx sandsynligheden for, at 
et barn får sociale problemer. I monito-
reringsøjemed er et stort fokus på børn 
og unge afgørende, da forskningen 
viser, at en tidlig indsats er vigtig for at 
bryde den sociale arv - en social arv der 

1http://www.kombit.dk/flis 
2http://www.dst.dk/da/TilSalg/produkter/noegletal-paa-boligomraader 
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TEMATISK DIMENSION INDIKATORER DATAKILDE

Baggrundsvariable Antal børn og unge under 18 år DST/FLIS
 Etnisk sammensætning DST/FLIS
 Familietype DST
 Alle beboere opdelt på alder DST/FLIS
 Fraflytning DST/FLIS
 
Socioøkonomiske Bruttoindkomst DST
baggrundsforhold Tilknytning til arbejdsmarkedet DST
 Uddannelsesniveau DST
 Børn med enlige forsørgere DST
 Antal sigtede per 1000 indbyggere DST

Børn og unge Anbringelser FLIS
 Forebyggende sociale foranstaltninger FLIS
 Børn i dagtilbud DST
 Karaktergennemsnit
  ved 9. klasses afgangsprøve FLIS
 Fagligt svage elever FLIS
 Inklusion og segregering FLIS
 Unge i uddannelse DST

Oversigt over boligsociale indikatorer

Forskningen peger på, at netop disse 
parametre er interessante i en bo-
ligsocial sammenhæng. De henviser 
hver især til aspekter af fænomenet 
socialt udsathed, og flere er blandt de 
risikofaktorer, der øger sandsynlighe-
den for at et barn fx bliver anbragt. Det 
betyder ikke, at man kan sige noget 
om det enkelte barn, men at man på 
gruppeniveau ved, at en række faktorer 
medfører en oversandsynlighed for so-
ciale problemer. Det er derfor vigtigt, at 
man som kommune har det fulde over-
blik over en bred række af indikatorer, 
der tilsammen tegner et samlet billede 
af kommunens boligområder.

Rækken af indikatorer vurderes at 
have en høj validitet. Det vil sige, at de 
måler det, der er interessant at måle 
- i denne sammenhæng udsathed 
- ligesom de er underbygget i forsk-
ningslitteraturen. Samtidig vurderes 
indikatorerne også generelt at have en 
høj reliabilitet. Det vil sige, at der må-
les systematisk og ensartet på tværs 
af kommuner og tid. Indikatorsættet 
er udtryk for det ”bedst mulige” på 
baggrund af viden fra forskningen og 
de data, der er relativt let tilgængelige 
i kommunerne. 

Andre relevante indikatorer
Listen er ikke udtømmende for, hvilke 
indikatorer der kan være relevante 
for boligsocial monitorering i kom-
munerne. Der er en række af andre 
indikatorer, det også vil være relevant 
at inddrage i en monitoreringsindsats 
- hvis man som kommune har adgang 
til data. Meget data er tilgængeligt i 
kommunerne men kræver et lokalt 
samarbejde på tværs af forvaltninger. 

•	 Tryghedsmålinger af oplevet tryghed 
(kommunens egen undersøgelse, der 
kan sige noget om udsatheden i et 
område, men ikke om den individu-
elle udsathed).

•	 Skolefravær: Gennemsnitlige fraværs-
dage og andel af elever med mere end 
20 dages årligt fravær (folkeskolerne 
er forpligtet til at indberette data om 
elevers fravær fordelt på sygdom, 
lovligt fravær og ulovligt fravær. Den 
samlede mængde fravær er interes-
sant, men det er mindre meningsfyldt 
at sammenligne på tværs af fraværsty-
per, da det registreres usystematisk). 

•	 Trivselsmåling i skolen 4.-9. klasse 
(uni-c, nu styrelsen for IT og Læring).

•	 Trivselsundersøgelser i daginstituti-
oner (kommunen kan lave sine egne 
undersøgelser).

•	 Sprogscreening i daginstitutioner 
(kommunens egne data).

•	 Børns BMI (sundhedsplejerske). 

•	 Karries hos børn (skoletandlæge).

•	 Anmeldelsestal (Politiet).

Eksempler på data, der er meningsfulde i en boligsocial monitoreringssammenhæng:

I FLIS har kommunen adgang til bereg-
ningerne for kommunens nøgletal og 
kan nedbryde til laveste registrerings- 
niveau. FLIS-data kan frit anvendes af 
kommunerne, fordi FLIS indgår aftaler 
med it-leverandørerne på kommunernes 
vegne. Dermed opnår kommunerne en 
hurtig og økonomisk fordelagtig adgang 
til deres egne data. 79 kommuner har på 
nuværende tidspunkt FLIS. Læs mere her: 
www.kombit.dk/indhold/om-flis

GIS (geografisk informationssystem) er 
et IT-værktøj, hvormed man kan fremstil-
le geografiske kort og analysere geodata. 
Adresser bruges til at kode den geogra-
fiske placering, og CPR-data muliggør en 
kobling mellem adresser og relevant data 
på individniveau. Man kan herefter sum-
mere op i de ønskede boligområder. 

Andre data er ikke-kommunale som 
fx anmeldte kriminelle hændelser. 
Her vil det være nødvendigt at indgå 
i et datasamarbejde med det lokale 
politi. Det er op til den enkelte kom-
mune at fastlægge, hvilke indikatorer 
og data der giver mening i den lokale 
kontekst. Der vil også komme nye re-
levante indikatorer, efterhånden som 
nye data bliver indkørt i FLIS.
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1.
Beboersammensætnings-
indikatorer

Viden om beboersammensætningen bidrager til at give et overordnet helhedsbillede 
af et boligområde og dets beboere. Indikatorerne kan ikke tolkes isoleret i forhold 
til udsathed, men de giver en indikation af, hvad det er for udfordringer, der er i om-
rådet. Familietyper er fx væsentlige at se på, fordi forskningen peger på, at børn af 
enlige forsørgere er mere udsatte end børn med samlevende forældre. Det betyder, 
at sandsynligheden for, at sociale problemer opstår øges, hvis man er barn af en enlig 
forsørger. Den etniske sammensætning i boligområdet er interessant, da det ofte er 
nødvendigt at målrette indsatser, hvis en høj andel af beboerne har anden etnisk 
baggrund. Og bor der mange børn og unge i boligområdet – hvilket ofte er tilfældet 
– kan det give anledning til at overveje, om de kommunale servicetilbud i området 
til børn og unge er dækkende. De forskellige indikatorer kan tolkes forskelligt alt 
afhængig af den lokale kontekst. 

ANTAL BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR

ETNISK SAMMENSÆTNING

FAMILIETYPE (ANTAL HUSSTANDE FORDELT PÅ TYPER)

ALLE BEBOERE OPDELT PÅ ALDER

FRAFLYTNING 

Dataspecifikation

Evidensbaserede indikatorer 
I de næste siders tabelforklaringer spe-
cificeres indikatorerne i datakilde, nøg-
letalstitel, antal og population (når dette 
er meningsfyldt), udregning, tidsmæssig 
opgørelse, periode for indikator samt 
fortolkning og tilknyttede forbehold. 
For hver klynge af indikatorer introdu-
ceres baggrunden for deres optræden på 
indikatorlisten kort. 
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1.1. Antal børn og unge under 18 år

Datakilde DST, Nøgletal på boligområdet. 
 Tabel 1: Befolkningen fordelt på oprindelse og alder.

 FLIS: Nøgletal for antal 0-6 årige og antal 7-17 årige.

Nøgletalstitel/tabel Børn og unge.

Antal (tæller) Antal børn under 18 år. Kan i DST’s nøgletal og i FLIS opgøres som summen af ”personer 0-6 år” 
og ”personer 7-17 år” bosat i boligområdet. 

Population (nævner) Personer i alt bosat i boligområdet.

Udregning af indikator Tæller/nævner.

Tidsmæssig opgørelse Årligt.

Periode for indikator 2011 - 2015

Forbehold 

1.2. Etnisk sammensætning (alternativt statsborgerskab)

Datakilde Etnisk sammensætning:
 DST, Nøgletal på boligområdet 
 Tabel 1: Befolkningen fordelt på oprindelse og alder.

 Statsborgskab:
 FLIS, borgere fordelt på statsborgskab.

Nøgletalstitel/tabel Etnicitet (/statsborgerskab).

Antal (tæller) Etnisk sammensætning:
 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alt bosiddende i boligområdet. 

 Statsborgerskab: Borgere med statsborgerskab i et ikke-vestligt land.

Population (nævner) Personer i alt bosat i boligområdet. 

Udregning af indikator Tæller/nævner.

Tidsmæssig opgørelse Årligt.

Periode for indikator 2011 - 2015

Forbehold 
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1.3. Familietype 

Datakilde DST, Nøgletal på boligområdet.
 Tabel 4: Husstande fordelt på husstandstyper.

Nøgletalstitel/tabel Familietype.

Antal (tæller) Antal husstande i de respektive kategorier: ”Enlige uden børn, ”Enlige med børn”, ”Par uden  
 børn”, ”Par med børn” og ”Øvrige” i boligområdet.

Population (nævner) Husstande i alt i boligområdet.

Udregning af indikator Den respektive tæller/nævner.

Tidsmæssig opgørelse Årligt.

Periode for indikator 2011 - 2015

Forbehold 

1.4. Alle beboere opdelt på alder 

Datakilde DST, Nøgletal på boligområdet.
 Tabel 1: Befolkningen fordelt på oprindelse og alder.

 FLIS, borgere fordelt på aldersintervaller.

Nøgletalstitel/tabel Aldersfordeling.

Antal (tæller) Antallet af personer i de respektive aldersintervaller bosiddende i boligområdet.

Population (nævner) Personer i alt bosiddende i boligområdet.

Udregning af indikator For hvert aldersinterval kan en andel udregnes; fx hvor stor en andel af beboerne,  der er 
 mellem 18-24 år gamle. Overvej hvorvidt det vil give mening at gruppere data, så man har  
 oversigt over: 0-17 årige, 18-64 årige, samt 65 år og derover.

Tidsmæssig opgørelse Årligt.

Periode for indikator 2011 - 2015

Forbehold 
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1.5. Fraflytning

Datakilde DST, Nøgletal på boligområdet. 
 Tabel 6: Fraflyttede personer fordelt på husstandstype 
 Tabel 7: Tilflyttede personer fordelt på husstandstype.

 FLIS, Nøgletal for fraflytning, tilflytning og nettotilflytning.

Nøgletalstitel/tabel Flyttemønstre.

Antal (tæller) DST: I tabellerne findes tal for det samlede antal personer, der er henholdsvis til 
– og fraflyttet boligområdet og for kommunen generelt. Tallene nedbrydes både til husstands-
type (enlige uden børn, enlige med børn, par uden børn, par med børn), samt på personer af 
dansk oprindelse, indvandrere og efterkommere. Data giver mulighed for at sammenholde 
antal personer, der flytter til området med antal personer, der flytter fra området. Indikatoren 
giver mulighed for at sammenligne til- og fraflytning mellem boligområde og kommunen 
generelt, men det giver mere mening at se på udviklingen i til- og fraflytning i boligområdet 
over tid. Forholdet mellem til- og fraflytning kan være interessant i sig selv, men det kan også 
give god mening lokalt at se på tilflytningen i forhold til fraflytningen fordelt på etnicitet og 
husstandstype.  

FLIS: FLIS giver mulighed for at trække data på fraflytning, tilflytning og nettotilflytning direkte, 
men også for at koble til statsborgerskab.

Tidsmæssig opgørelse Årligt.

Periode for indikator 2010 -2 014

Forbehold 
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2.
Socioøkonomiske 
baggrundsforhold

Man taler i forskningen om bestemte risikofaktorer eller baggrundskarakteristika, 
der øger sandsynligheden for, at et barn får sociale problemer. Disse bagvedliggende 
faktorer er socioøkonomiske kendetegn som civilstand, uddannelsesniveau, arbejds-
markedstilknytning og indkomst. Fx viser forskning, at de tre mest markante risi-
kofaktorer for udsatte familier er: ”Mor ikke i kernefamilie”, ”Mor på pension eller 
kontanthjælp” og ”Mor ingen uddannelse eller kun grundskolen”. Gruppen af socio-
økonomiske baggrundindikatorer på denne liste indeholder indkomst, tilknytning 
til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau, andel enlige forsørgere og kriminalitetsdata 
(antal sigtede). Det gælder for alle indikatorer, at forskningen peger på en sammen-
hæng mellem niveauet for disse og hvor udsat man er. 

Datagrundlaget for indikatorerne er Danmarks Statistiks nøgletal, der kan indkøbes 
for boligområder. Det gælder dog for fx kriminalitetsdata, at et samarbejde med 
politiet om datadeling kan åbne op for yderligere data som fx anmeldelsestal.  I Aar-
hus Kommune har de indgået i et samarbejde om datadeling med det lokale politi. Er 
man interesseret i mere nuanceret viden om beboernes tilknytning til arbejdsmarke-
det og de eventuelle barrierer, som karakteriserer områdets beboere, er det kommu-
nens Jobcenter, man skal samarbejde med. 

BRUTTOINDKOMST

TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET

UDDANNELSESNIVEAU

BØRN AF ENLIGE FORSØRGERE

ANTAL SIGTEDE PER 1000 INDBYGGERE
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2.1. Bruttoindkomst

Fortolkning af indikatoren Jo lavere indkomstniveau, desto højere udsathed.

Datakilde DST, Nøgletal på boligområdet. 
 Tabel 13: Gennemsnitlig personlig indkomst i alt for flyttede personer på 15 år og derover   
 (opgjort pr. 1. januar året efter).

Nøgletalstitel/tabel Indkomst. 

Udregning af indikator Gennemsnitlig indkomst pr. husstand.

Tidsmæssig opgørelse Årligt.

Periode for indikator 2009 - 2013

Forbehold Seneste tal er fra 2013.

2.2. Tilknytning til arbejdsmarkedet

Fortolkning af indikatoren Jo lavere andel beskæftigede, desto højere udsathed.

Datakilde DST, Nøgletal på boligområdet.
 Tabel 9: Personer 18-64 år fordelt på socioøkonomisk status.

Nøgletalstitel/tabel Arbejdsmarkedstilknytning.

Antal (tæller) Antal beskæftigede mellem 18-64 bosat i boligområdet.

Population (nævner) Alle beboere i boligområdet mellem 18-64 år.

Udregning af indikator Tæller/nævner. 
Data giver mulighed for at undersøge andelen af beskæftigede, ledige og gruppen uden 
for arbejdsmarkedet i alt, samt fordelt på alder og etnicitet. Det bør vurderes lokalt, i hvil-
ket omfang det er meningsfyldt at inddrage disse parametre i monitoreringen.

Tidsmæssig opgørelse Årligt.

Periode for indikator 2009 - 2013

Forbehold Seneste tal er fra 2013.
Man skal være opmærksom på, at ”Personer uden for arbejdsmarkedet” omfatter   
en række forskellige grupper som både studerende og førtidspensionister .
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2.3. Uddannelsesniveau

Fortolkning af indikatoren Jo lavere andel uden anden uddannelse end grundskole, desto højere udsathed.

Datakilde DST, Nøgletal på boligområdet
 Tabel 8: Personer fordelt på højeste fuldførte uddannelse eller igangværende uddannelse.

Nøgletalstitel/tabel Uddannelse. 

Antal (tæller) Antal uden anden uddannelse end grundskole mellem 15-64 bosat i boligområdet.

Population (nævner) Alle beboere i boligområdet mellem 15-64 år.

Udregning af indikator Tæller/nævner. 

Tidsmæssig opgørelse Årligt.

Periode for indikator 2010 - 2014

Forbehold

2.4. Børn af enlige forsørgere

Fortolkning af indikatoren Jo højere andel børn af enlige forsørgere i boligområdet, desto højere grad af udsathed.

Datakilde DST, Nøgletal på boligområdet.
 Tabel 3: Børn fordelt på forsørgertype.

Nøgletalstitel/tabel Enlige forsørgere.

Antal (tæller) Antal børn af enlige forsørgere bosiddende i boligområdet.

Population (nævner) Samlede antal børn bosat i boligområdet.

Udregning af indikator Tæller/nævner. 

Tidsmæssig opgørelse Årligt.

Periode for indikator 2011 - 2015

Forbehold
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2.5. Sigtede

Fortolkning af indikatoren Jo højere antal sigtede per 1000 personer, desto højere udsathed. 

Datakilde DST, Nøgletal på boligområdet.
 Tabel 16: Personer på 15 år og derover fordelt på kriminalretlige afgørelser og sigtelser.
 Tabel 17: Personer 10-14 fordelt på sigtelser. 

Nøgletalstitel/tabel Sigtede.

Udregning af indikator Tabellen opgør sigtede pr. 1000 borgere i henholdsvis boligområdet og kommunen. 
Der er tal for antal sigtede, sigtelser og afgørelser for personer på 15 år og derover. Det er 
interessant både at have informationer på antal sigtede og sigtelser. Tabel 17 beskriver antal 
sigtelser pr. 1000 personer for personer mellem 10-14 år. Det vurderes meningsfuldt at bibe-
holde aldersdistinktionen i indsatsøjemed, men de to værdier vil også kunne slås sammen til 
en samlet værdi. 

Tidsmæssig opgørelse Årligt.

Periode for indikator 2010 - 2014

Forbehold  Indikatoren er i risiko for ofte at blive diskretioneret, da der tit vil være tale om relativt få 
tilfælde (der skal være minimum 6 personer i en kategori, hvorefter værdien omregnes til 
promille). Små boligområder er i større risiko end større for ikke at kunne få data på denne 
indikator. 



By- og boligområder i kommunerne 
Indikatorspecifikation til boligsocial monitorering 13

3.
Børn og unge

Forskningen dokumenterer, at det er de 
tidlige indsatser, der har effekt, når det 
handler om at give børn og unge mulig-
hed for at bryde negativ social arv. Det 
er derfor vigtigt at have aktuel og opda-
teret viden om boligområdets børn og 
unge i et indsatsorienteret perspektiv.

I hverken forskningen eller lovgivningen 
findes der imidlertid en fast definition 
af, hvad et socialt udsat barn er. Man 
taler om, at social udsathed opstår, når 
risikofaktorer i bestemte kombinationer 
optræder over længere tid.  

Indikatorerne på børn- og ungeområdet 
indeholder anbringelser, forebyggende 
foranstaltninger, dagtilbud, karaktergen-
nemsnit, fagligt svage elever og segreret 
undervisning, samt unges uddannelses-
niveau. 

Særligt antal anbringelser og forebyg-
gende foranstaltninger bruges ofte til at 
måle udsathed hos børn og unge. Det er 
dog ikke nødvendigvis alle udsatte børn 
og unge, som fanges af denne måde at 
opgøre socialt udsathed.  Erfaringen 
viser, at det ikke er alle socialt udsatte 
børn, som er i kommunens system, og 
kommunerne har forskellig praksis i 
forhold til, hvordan og hvor meget de 

ANBRINGELSER

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER 

BØRN I DAGTILBUD

KARAKTERER VED AFGANGSPRØVEN 

FAGLIGT SVAGE ELEVER

INKLUSION OG SEGREGERING

UNGE I UDDANNELSE

bruger henholdsvis anbringelser uden 
for hjemmet og forebyggende sociale 
foranstaltninger. 

Karakterniveau måler børn og unges 
skoleperformance, og forskningen 
viser, at socialt udsatte børn klarer sig 
markant dårligere i skolen end deres 
kammerater. Et svagt fagligt niveau i 
folkeskolen har hertil indflydelse på 
børnenes generelle trivsel og påvirker 
deres mulighed for at bryde den nega-
tive sociale arv og få en ungdomsud-
dannelse. Andelen af unge, der ikke får 
en uddannelse ud over grundskolen er 
ligeledes en stærk indikator på udsathed 
for unge. Unge uden en ungdomsuddan-
nelse står ringere stillet i forhold til at 
komme ind på og få en fast tilknytning 
til arbejdsmarkedet. 

Data på børne- og ungeområdet stam-
mer i hovedtræk fra FLIS, hvilket mu-
liggør månedligt opdaterede tal. Der er 
i FLIS mulighed for at trække en række 
yderligere data på anbringelses- og for-
anstaltningstype, samt skoleområdet, 
hvis det lokalt vurderes relevant. Vil 
man have flere data på uddannelsesom-
rådet kan man med fordel samarbejde 
med det lokale UU (Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning). 
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3.1. Anbringelser

Fortolkning af indikatoren Jo højere andel anbragte børn i et boligområdet, jo højere grad af udsathed. 

Datakilde FLIS data for anbringelser i alt. 
 CPR-data. 
 FLIS-data for anbringelse kobles til CPR-data for moderens adresse. 

Nøgletalstitel/tabel Anbringelser.

Antal (tæller) Antal 0-22 årige børn i boligområdet, der er anbragt uden for hjemmet 
 (ud fra moderens CPR nummer). Alle typer af anbringelser medtages (inkl. efterværn).

Population (nævner) Antal 0-22 årige børn i boligområdet. 

Udregning af indikator Tæller/nævner. 

Tidsmæssig opgørelse Årligt, men mulighed for månedlige opdateringer.

Periode for indikator Vælges lokalt (data ældre end 5 år vurderes forældet).

Forbehold Indikatoren er afhængig af kommunal praksis, og der kan derfor være forskel på, hvordan og 
hvornår man bruger anbringelse fra kommune til kommune.
Der vil være en restgruppe, hvor moderen ikke kan identificeres (fx pga. dødsfald). Herudover 
tager indikatoren ikke højde for de tilfælde, hvor faderen har forældremyndigheden.

3.2. Forebyggende foranstaltninger 

Fortolkning af indikatoren Jo flere forebyggende foranstaltninger, der gives, jo højere grad af udsathed.

Datakilde FLIS, data for forebyggende foranstaltninger i alt.

Nøgletalstitel/tabel Forebyggende foranstaltninger.

Antal (tæller) Antallet af 0-22 årige i boligområdet, der modtager forebyggende foranstaltninger. 

Population (nævner) Det samlede antal 0-22 årige i den geografiske enhed/boligområdet.

Udregning af indikator Opgøres som unikke modtagere af forebyggende foranstaltninger 
(minimum en foranstaltning uanset varighed).
Som udgangspunkt opgøres indikatoren samlet for forebyggende foranstaltninger. 

Tidsmæssig opgørelse Årligt, men mulighed for månedlig opdatering.

Periode for indikator Vælges lokalt (data ældre end 5 år vurderes forældet).

Forbehold Indikatoren er i høj grad afhængig af kommunal praksis, idet der er forskel på, hvordan og 
hvornår man bruger forebyggende foranstaltninger fra kommune til kommune. Også inden 
for den samme kommune over tid kan praksis ændrer sig. Man skal derfor være påpasselig 
med at sammenligne på tværs af kommuner, men kan meningsfyldt sammenligne internt i 
kommunen mellem boligområdet og kommunen generelt.
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3.3. Børn i dagtilbud

Fortolkning af indikatoren Jo lavere andel 1-5 årige, der er indmeldt i et dagtilbud, jo større udsathed. 

Datakilde DST, Nøgletal på boligområdet, tilkøbes.
 Tabel 5

Nøgletalstitel/tabel Dagtilbud.

Udregning af indikator Fra de boligsociale nøgletal kan udtrækkes andel af 1-2 årige, samt 3-5 årige, der er i dagtilbud. 
Det kan overvejes, om de to grupperinger med fordel kan slås sammen, eller om det er me-
ningsfyldt i et indsatsperspektiv at bibeholde to værdier. 

Tidsmæssig opgørelse Årligt.

Periode for indikator 2010 - 2014

Forbehold

3.4. Karaktergennemsnit ved afgangsprøven

Fortolkning af indikatoren Jo lavere karaktergennemsnit ved afgangsprøven, desto højere udsathed.

Datakilde FLIS, data for karaktergennemsnit afgangsprøve alle elever.

Nøgletalstitel/tabel Karaktergennemsnit.

Udregning af indikator Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskole og kommunale specialskoler. 

Tidsmæssig opgørelse Årligt.

Periode for indikator Vælges lokalt (data ældre end 5 år vurderes forældet).

Forbehold
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3.5. Fagligt svage elever

Fortolkning af indikatoren Jo højere andel med karakteren 02 eller derunder ved afgangsprøven, desto højere udsathed.

Datakilde FLIS, data for andel elever med karakteren 02 eller derunder for alle klasser 
(folkeskole og kommunale specialskoler) for dansk læsning, dansk retskrivning og matematik 
problemløsning.

Nøgletalstitel/tabel Fagligt svage elever.

Antal (tæller) Antal afgivne karakterer i området med karakteren 02 eller derunder for alle klasser (folke-
skole og kommunale specialskoler) for dansk læsning, dansk retskrivning og matematik 
problemløsning. Der summeres for de tre fag.

Population (nævner) Samlede antal afgivne karakterer for alle klasser (folkeskole og kommunale specialskoler) for 
dansk læsning, dansk retskrivning og matematik problemløsning. Der summeres for de 
tre fag.

Udregning af indikator Tæller/nævner. 

Tidsmæssig opgørelse Årligt.

Periode for indikator 2011 - 2015

Forbehold

3.6. Segregeret undervisning

Fortolkning af indikatoren Jo højere andel børn i segregeret undervisning, desto højere udsathed  

Datakilde FLIS, data for segregeringsprocent 0.-9. klasse.

Nøgletalstitel/tabel Segregeret undervisning. 

Antal (tæller) Antal børn bosiddende i boligområdet, som er specialklasseelever i folkeskoler, specialskoler, 
på interne skoler i dagbehandlingstilbud og kommunale ungdomsskoler (specialklasser).

Population (nævner) Antal elever i normalklasser i folkeskoler, på specialskoler, på interne skoler i dagbehandlings-
tilbud og kommunale ungdomsskoler (specialklasser og almindelige klasser) bosiddende 
i boligområdet.

Udregning af indikator Tæller/nævner. 

Tidsmæssig opgørelse Årligt.

Periode for indikator Vælges lokalt (data ældre end 5 år vurderes forældet).

Forbehold Indikatoren er afhængig af kommunal praksis, idet der kan være forskel på, hvordan og hvor-
når man bruger segregeret undervisning fra kommune til kommune eller internt i kommunen 
over tid i tilfælde af, at der ændres praksis.
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3.7. Unge i uddannelse

Fortolkning af indikatoren Jo højere andel 15-29 årige, der ikke er i gang med eller har færdiggjort en uddannelse ud over 
grundskole, desto højere grad af udsathed.

Datakilde DST, Nøgletal på boligområdet, tilkøbes. 
 Tabel 8: Personer fordelt på højest fuldførte uddannelse eller igangværende uddannelse.

Nøgletalstitel/tabel Unge i uddannelse. 

Antal (tæller) Summen af antal 15-17 årige og 18-29 årige i boligområdet, hvis højeste fuldførte 
 eller igangværende uddannelse er grundskole.

Population (nævner) Summen af antal 15-17 årige og 18-29 årige i boligområdet i alt. 

Udregning af indikator Tæller/nævner. 

Tidsmæssig opgørelse Årligt.

Periode for indikator 2010 - 2014

Forbehold
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