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- ØKONOMISKE KONSEKVENSER



INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

BAGGRUND OG OPGAVEFORSTÅELSE

Frie Skolers Lærerforening ønsker at sætte fokus på den udvikling, hvor der over hele landet ses en 

tendens til, at kommunale folkeskoler lukkes for herefter at genopstå som frie grundskoler. 

Ovenstående rejser spørgsmålet om, hvordan en fri grundskole kan drives der, hvor der økonomisk 

set ikke kunne drives en folkeskole. Drives den frie grundskole for færre penge, eller må den skaffe 

indtægter andetsteds fra? 

Analysens formål er at undersøge dette nærmere og give svar på, om det via disse ”håndtag” er 

muligt at drive frie grundskoler for et lavere budget. Dette undersøges ved en gennemgang af 

konkrete cases, hvor kommunale folkeskoler inden for nyere tid er lukket for at genåbne som frie 

grundskoler.
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ANALYSENS HOVEDSPØRGSMÅL

Frie Skolers Lærerforening har formuleret et overordnet spørgsmål som analysen 

søger at besvare. Spørgsmålet udspringer af en kontekst, hvor det kan 

konstateres, at der oprettes et stigende antal frie grundskoler i Danmark, 

samtidig med at der sker et fald i antallet af folkeskoler, særligt i 

landområderne.

Når en kommunal folkeskole lukker og en fri grundskole etableres på samme 

matrikel, 1) drives den frie grundskole så for et lavere budget, og 2) hvem 

oppebærer i så fald omkostningen herved?
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DATA TIL ANALYSENS HOVEDSPØRGSMÅL

Data til analysens spørgsmål om konkrete folkeskoler, der er lukkede og genopstået som 

frie grundskoler består af budgetter og regnskaber og er enten udleveret af de udvalgte 

frie grundskoler og de kommuner, der drev de tidligere folkeskoler, eller indsamlet via 

Undervisningsministeriets regnskabsportal. Data er indsamlet af BDO.

5



INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FRA FOLKESKOLE TIL FRI GRUNDSKOLE

- ØKONOMISKE KONSEKVENSER

NÅR EN KOMMUNAL FOLKESKOLE LUKKER OG EN 

FRI GRUNDSKOLE ETABLERES PÅ SAMME 

MATRIKEL, 1) DRIVES DEN FRIE GRUNDSKOLE SÅ 

FOR ET LAVERE BUDGET, OG 2) HVEM 

OPPEBÆRER I SÅ FALD OMKOSTNINGEN HERVED?
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CASESTUDIET SOM ANALYSETILGANG

Analysen af overgangen fra kommunal folkeskole til fri grundskole undersøges som et casestudie med 

konkrete skolecases. 

I perioden 2014-2016 er der åbnet 18 nye frie grundskoler, hvor en folkeskole eller en afdeling af en 

folkeskole er lukket. Ud af disse har halvdelen tidligere været ”hele” folkeskoler. De resterende 9 har 

været afdelinger på en kommunal folkeskole, hvor det altså alene er en afdeling/matrikel, der er lukket.

Casestudiet inddrager 6 af de 9 tidligere ”hele” folkeskoler. 

3 af de 6 cases er undersøgt dybdegående, hvor det har været en forudsætning, at de relevante 

kommuner har givet BDO adgang til de tidligere folkeskolers budgetter via kommunernes 

tildelingsmodeller og regnskabsoplysninger samt at de nuværende frie grundskoler har givet et tilsvarende 

indblik i deres økonomi. 

For de yderligere 3 skolecases er der gennemført en registerdatabaseret sammenligning af regnskabstal 

før og efter overgangen til fri grundskole. Samlet set vurderer BDO, at de 6 cases til sammen udgør et 

validt grundlag at drage konklusioner om overgangen fra folkeskole til fri grundskole på.

De resterende 3 skoler i populationen er ikke medtaget i analysen, dels af ressourcemæssige årsager, og 

dels fordi de 3 skoler først er åbnet pr. 1. august 2016, hvorfor der endnu ikke foreligger et fuldt 

regnskabsår for dem at basere analysen på.
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UDVÆLGELSE AF CASES

De 6 caseskoler er udvalgt på baggrund af følgende parametre:

• Skolen skal have været en selvstændig folkeskole før og ikke blot en afdeling – dette fordi kommunerne sjældent 

har budgetter og regnskaber på afdelingsniveau for skolerne

• Ønske om geografisk spredning

• Ønske om spredning på oprettelsesår, så der medtages frie grundskoler med forskellig erfaring/’alder’, dog helst 

så der foreligger et helt regnskabsår at basere analysen på

De tre cases, hvor der er gennemført en dybdegående analyse er:

• Den tidl. Blære Skole, nu Blære Friskole

• Den tidl. Stadil-Vedersø Skole, nu Stadil-Vedersø Friskole

• Den tidl. Nøvling Skole, nu Asgaard Friskole

De tre cases, hvor der yderligere er gennemført en registerdatabaseret sammenligning af regnskab 

før og efter er:

• Den tidl. Serritslev Skole, nu Nørreådal Friskole

• Den tidl. Hillerslev Skole, nu Thy Privatskole

• Den tidl. Feldborg Skole, nu Feldborg Frie Børneunivers
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INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

STADIL-VEDERSØ FRISKOLE, RINGKØBING-SKJERN (I)

• Den tidligere Stadil-Vedersø Skole i Ringkøbing-Skjern Kommune.

• Stadil-Vedersø Friskole er startet som fri grundskole i 2014/2015. Skolen tilbyder i 2016/2017 

undervisning på 0.-8. klassetrin.

De sidste 3 regnskabsår frem mod skolens nedlæggelse som kommunal folkeskole, har skolens 

samlede udgifter været faldende – dog ikke helt i takt med det faldende elevtal, hvorfor udgiften 

pr. elev stiger fra 2011-2013. Der kan konstateres en stigning i de gennemsnitlige udgifter pr. elev. 

fra 65.300 kr. i 2011 til 82.400 kr. i 2013.

Efter omdannelse til fri grundskole viser regnskabstallene, at udgiftsniveauet på 60.400 kr. pr. 

elev i 2015 ligger 10.900 kr. under det gennemsnitlige udgiftsniveau på 71.300 kr. pr. elev i den 

tidligere folkeskoles tre sidste hele regnskabsår.

Med den anvendte opgørelsesmetode, er der altså indikationer på, at den frie grundskole drives 

med lavere gennemsnitlige driftsudgifter, end den tidligere folkeskole.
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STADIL-VEDERSØ FRISKOLE, RINGKØBING-SKJERN (II)
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STADIL-VEDERSØ FRISKOLE, RINGKØBING-SKJERN (III)

Figuren til højre sammenligner de gennemsnitlige udgifter i den tidl. 

folkeskoles sidste tre leveår med udgifterne på den frie grundskole i 

2015.

På den kommunale folkeskole udgjorde lønudgifterne til ledelse og 

personale 4,7 mio. kr. svarende til 89 % af skolens samlede udgifter. 

På den frie grundskole udgør løn nu kun 3,4 mio. kr. svarende til 75 

% af de samlede udgifter. Lønudgiften pr. elev er endvidere 

ligeledes faldet i overgangen til fri grundskole. 

Skolen peger på, at forklaringen skyldes flere forhold. Dels anvendes 

der i langt højere grad samlæsning af klasser, hvorved skolen kan 

optimere på, hvor meget undervisningspersonale, der skal ansættes. 

Dels er gennemsnitslønnen for en fuldtidslærer på skolen lavere end 

for en kommunalt ansat folkeskolelærer. 

Skolens lærere underviser højst 26 lektioner svarende til 19,5 

klokketimer om ugen - 780 timer på årsbasis. Det er flere timers 

fagopdelt undervisning, end hvad der typisk ses i kommunal 

sammenhæng*.
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* Undervisningstimetallene er beregnet af KL som budgetforudsætning, da man 

implementerede folkeskoleloven. Netop disse timetal er efterfølgende anvendt af en lang 

række kommuner i deres tildelingsmodeller.
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STADIL-VEDERSØ FRISKOLE, RINGKØBING-SKJERN (IV)

Afsluttende peger skolen på, at selv om eleverne har flere (fagopdelte) timer end det vejledende timetal, 

så er skoledagen på de fleste klassetrin kortere, fordi der ikke afvikles lektiecafé og understøttende 

undervisning.

Nedenstående figur sammenligner antallet af undervisningstimer på Stadil-Vedersø Friskole med det 

minimumstimetal, de kommunale folkeskoler skal afvikle, jf. bilag 1 til folkeskoleloven.
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STADIL-VEDERSØ FRISKOLE, RINGKØBING-SKJERN (V)

Udgifter til ”øvrig drift” som fx materialer, udflugter, arrangementer, skolebibliotek, 

it mv. er vokset fra ca. 4 % til ca. 16 %. I absolutte tal er der tale om en stigning på 

515.000 kr., svarende til 6.800 kr. pr. elev. Skolen peger på, at det at være en 

relativt nystartet skole giver nogle etableringsomkostninger på ”øvrig drift”.

Udgifterne til ”grunde og bygninger” er vokset fra ca. 6 % til ca. 9 %. Ringkøbing-

Skjern Kommune har oplyst, at den tidligere folkeskole også afholdt udgifter til både 

indvendig og udvendig vedligehold inden for skolens eget budget, så forklaringen 

herpå er ikke, at den frie grundskole løfter en opgave, den tidligere folkeskole ikke 

havde. Friskolen stiller som krav til forældre til elever på skolen, at de løbende 

hjælper til med at vedligeholde skolens lokaler og faciliteter.

Fordeling af udgifter. (Kr.)

Folkeskole, gns. 

2011-2013

Fri grundskole, 

2015

Grunde og bygninger 341.667 403.647 

Løn 4.731.667 3.441.469 

Øvrig drift 228.333 743.333 

I alt 5.301.667 4.588.449 

Elevtal 76 76
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STADIL-VEDERSØ FRISKOLE, RINGKØBING-SKJERN (VI)

På indtægtssiden udgør statstilskuddet 3,4 mio. kr., 

svarende til 79 % af de samlede indtægter på Stadil-

Vedersø Friskole. 

Skolepengene udgør 384.000 kr. (9 % af de samlede 

indtægter), og elevtaksten er 700 kr. pr. måned. Der 

gives søskenderabat, så elevtaksten for barn nr. 2 udgør 

350 kr. pr. måned. 

Øvrige indtægter udgør 527.600 kr. (12 %) og består af:
• Gaver og private tilskud: 240.600 kr.

• Øvrige kommunale tilskud: 222.700 kr.

• Betaling for skolemad: 41.000 kr.

• Kontingent, skolekredsmedlemmer, mv.: 5.700 kr.

384.005 
9%

3.412.068 
79%

527.598 
12%

Fordeling af indtægter, 2015

Skolepenge Statstilskud Øvrige
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BLÆRE FRISKOLE, VESTHIMMERLAND (I)

• Tidligere Blære Skole i Vesthimmerlands Kommune.

• Blære Friskole er startet som fri grundskole i 2016/17 og tilbyder undervisning på 0.-8. 

klassetrin.

Det er umiddelbart vanskeligt at foretage en vurdering af udviklingen i udgiftsniveauet for 

Blære Friskole før omdannelsen til fri grundskole, da der til brug for analysen kun foreligger 

regnskabsdata for et enkelt regnskabsår, nemlig 2015. Sammenligningen baseres derfor på 

udgifterne i den tidl. folkeskoles regnskab 2015 med den nye frie grundskoles regnskab 2016 

samt de budgetterede udgifter for 2017.

Efter omdannelse til fri grundskole viser regnskabstallene, at det budgetterede udgiftsniveau 

på 73.700 kr. pr. elev i 2017 ligger 19.100 kr. under det gennemsnitlige udgiftsniveau på 

92.800 kr. pr. elev i den tidligere folkeskoles sidste hele regnskabsår (2015).

Med den anvendte opgørelsesmetode er der altså indikationer på, at den frie grundskole drives 

med markant lavere gennemsnitlige driftsudgifter, end den tidligere folkeskole.
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BLÆRE FRISKOLE, VESTHIMMERLAND (II)

2015 2016 2017

Elevtal 80 65 63
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NB. Skolen åbner 1. august 2016 og 

har kun udgifter i 5 mdr. af 

regnskabsåret. Der er foretaget en 

teknisk opskrivning til 

helårsvirkning ved at dividere 

udgifterne med 5 mdr. og herefter 

gange med 12 mdr. BDO bemærker 

dog, at beregningen er hæftet med 

en vis usikkerhed.
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BLÆRE FRISKOLE, VESTHIMMERLAND (III)

Figuren til højre sammenligner den tidl. folkeskoles udgifter i 

2015 med den nye frie grundskoles udgifter i budgettet for 2017.

Hvor lønudgifterne til ledelse og personale på den tidligere 

folkeskole før udgjorde 6,1 mio. kr. eller ca. 82 % af udgifterne, 

udgør de nu kun 3,2 mio. kr. - svarende til 68 % af udgifterne på 

Blære Friskole. Lønudgiften pr. elev er ligeledes faldet med ca. 

25.000 kr.
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BLÆRE FRISKOLE, VESTHIMMERLAND (IV)

Skolen peger på, at forklaringen især ligger i, at der i langt højere grad samlæses, og 

at eleverne har en kortere skoledag med færre timer – jf. nedenstående figur, der 

sammenligner antallet af undervisningstimer på Blære Friskole med det 

minimumstimetal, de kommunale folkeskoler skal afvikle, jf. bilag 1 til 

folkeskoleloven.
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BLÆRE FRISKOLE, VESTHIMMERLAND (V)

Skolen oplyser endvidere, at gennemsnitslønnen for en fuldtidslærer er en smule lavere 

end for en kommunal folkeskolelærer, men at man bestræber sig på at kunne tilbyde 

attraktive lønninger, så vidt det er muligt inden for skolens budget.

Skolens lærere underviser ca. 20-21 klokketimer om ugen svarende til 800-840 timer på 

årsbasis. Det er flere timers fagopdelt undervisning, end hvad der typisk ses i kommunal 

sammenhæng* – til gengæld har lærerne ikke timer i den understøttende undervisning.

Andelen af udgifter til ”øvrig drift” vokset fra ca. 7 % til ca. 12 %. I absolutte tal svarer 

det til en stigning på ca. 72.000 kr. eller 1.140 kr. pr. elev.

Udgifterne til ”Grunde og bygninger” er vokset fra ca. 12 % til ca. 21 %. Det svarer til en 

stigning på ca. 134.000 kr. Vesthimmerlands Kommune har oplyst, at den tidligere 

folkeskole ikke afholdt udgifter til udvendig vedligehold, hvilket kan forklare en del af 

stigningen.

Fordeling af udgifter. (Kr.) Folkeskole, 2015

Fri grundskole, 

Budget 2017

Grunde og bygninger 853.879 987.610 

Løn 6.078.192 3.241.180 

Øvrig drift 492.155 564.000 

I alt 7.424.226 4.792.790 

Elevtal 80 63
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* Undervisningstimetallene er beregnet af KL som budgetforudsætning, da man 

implementerede folkeskoleloven. Netop disse timetal er efterfølgende anvendt af en lang 

række kommuner i deres tildelingsmodeller.
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BLÆRE FRISKOLE, VESTHIMMERLAND (VI)

På indtægtssiden udgør statstilskuddet 3,6 mio. kr., 

svarende til 83 % af indtægterne på Blære Friskole. 

Skolepengene udgør 723.000 kr. - svarende til 17 % af 

de samlede udgifter. Elevtaksten er 1.140 kr. pr. 

måned. Der gives søskenderabat, så elevtaksten for 

barn nr. 2 udgør 570 kr. pr. måned. Børn herudover 

er gratis.

I 2017 budgetterer Blære Friskole ikke med ”øvrige 

indtægter” fra eksempelvis private donationer.

722.925 
17%

3.605.523 
83%

Fordeling af indtægter, budget 2017

Skolepenge Statstilskud
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ASGAARD FRISKOLE, HERNING (I)

• Tidligere Nøvling Skole i Herning Kommune

• Asgaard Friskole er startet som fri grundskole i 2015/16 med 23 elever på 0.-2 klassetrin. Det har 

betydning for skolens udgift pr. elev, idet denne typisk er lavere på de mindre end på de høje klassetrin 

pga. et 10-12 % lavere undervisningstimetal, hvilket vil afspejle sig på lønsiden.

• Skolen forventes at vokse med et klassetrin pr. skoleår, så skolen rummer 0.-9. klassetrin i 2022/23.

I de sidste 4 regnskabsår frem mod skolens nedlæggelse som kommunal folkeskole har både skolens samlede 

udgiftsniveau såvel som elevtal været faldende. Udgifterne er dog ikke faldet i samme hastighed som 

elevtallet. Der kan nemlig konstateres en stigning i de gennemsnitlige udgifter pr. elev. fra 59.300 kr. i 2011 

til 116.100 kr. i 2014.

I 2015 foreligger regnskabsdata for Asgaard Friskole alene for perioden august til december, idet den frie 

grundskole åbner pr. august 2015. I 2016 er regnskabet for hele driftsåret anvendt.

Tallene viser, at udgiftsniveauet på 50.600 kr. pr. elev i 2016 ligger 19.500 kr. under det gennemsnitlige 

udgiftsniveau på 70.100 kr. pr. elev i den tidligere Nøvling Skole for regnskabsårene 2011-2013.

Med den anvendte opgørelsesmetode, er der altså indikationer på, at den frie grundskole drives med lavere 

gennemsnitlige driftsudgifter, end den tidligere folkeskole. 
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ASGAARD FRISKOLE, HERNING (II)

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/2017

Elevtal 88 64 63 38 23 32
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NB. Skolen åbner 1. august 2015 og 

har kun udgifter i 5 mdr. af 

regnskabsåret. Der er foretaget en 

teknisk opskrivning til 

helårsvirkning ved at dividere 

udgifterne med 5 mdr. og herefter 

gange med 12 mdr. BDO bemærker 

dog, at beregningen er hæftet med 

en vis usikkerhed.
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ASGAARD FRISKOLE, HERNING (III)

Også Asgaard Friskoles udgiftsprofil har ændret sig væsentligt i 

overgangen fra kommunal folkeskole til fri grundskole. Figuren 

til højre sammenligner den tidligere folkeskoles gennemsnitlige 

udgiftsniveau i perioden 2011-2013 med den nye frie 

grundskoles udgifter i 2016.

Hvor lønudgifterne til ledelse og personale udgjorde 4,2 mio. kr. 

eller 88 % af udgifterne på Nøvling Skole, udgør de nu kun ca. 1 

mio. kr., svarende til ca. 60 % af udgifterne på Asgaard Friskole 

i 2016. 
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ASGAARD FRISKOLE, HERNING (IV)

Skolen peger på, at forklaringen på det lavere lønforbrug bl.a. skal findes i, 

at der i langt højere grad samlæses, og at eleverne har en kortere skoledag 

med færre timer, end en folkeskoleklasse ville have, i og med at der fx ikke 

afvikles lektiecaféer eller understøttende undervisning.
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INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

ASGAARD FRISKOLE, HERNING (V)

Andelen af udgifter til ”øvrig drift” er vokset fra ca. 3 % til ca. 19 %. I 

absolutte tal svarer det til en stigning på 181.000 kr. eller 7.850 kr. pr. 

elev. 

Udgifterne til ”grunde og bygninger” er vokset fra ca. 10 % til ca. 21,5 %. 

Selv om der samlet set afholdes lavere udgifter til grunde og bygninger 

på den frie grundskole, svarer det alligevel til en stigning på ca. 4.300 

kr. pr. elev. 

Skolen peger på, at det nuværende udgiftsniveau skal ses i forbindelse 

med, at man er i ”opstart” og har forskellige etableringsomkostninger.

Fordeling af udgifter. (Kr.)

Folkeskole, gns. 

2011-2014

Fri grundskole, 

2016

Grunde og bygninger 464.250 347.192 

Løn 4.217.750 965.248 

Øvrig drift 124.000 305.447 

I alt 4.806.000 1.617.887 

Elevtal 64 32
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INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

ASGAARD FRISKOLE, HERNING (VI)

På indtægtssiden udgør statstilskuddet med 1,6 mio. 

kr. 73 % af indtægterne på Asgaard Friskole. 

Skolepengene udgør 486.670 kr. (22 %) i alt, og 

elevtaksten er 900 kr. pr. md. Der gives 

søskenderabat, så elevtaksten pr. efterfølgende barn 

udgør 300 kr. pr. md.

Skolen har en fripladsordning, så der kan søges hel 

eller delvis friplads i konkrete tilfælde.

Øvrige indtægter udgør 117.056 kr. (5 %) og består 

bl.a. af gaver og private tilskud.

486.670 
22%

1.591.647 
73%

117.056 
5%

Fordeling af indtægter, 2016

Skolepenge Statstilskud Øvrige
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INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

TRE YDERLIGERE CASE-EKSEMPLER

For at styrke analysens validitet og generaliserbarhed er der foretaget sammenligninger for 

yderligere tre skoler, der tidligere har været drevet som kommunale folkeskoler, og i dag 

drives som frie grundskoler. 

De yderligere case-eksempler er alene baseret på registerdata i form af regnskabs- og elevtal. 

Der er ikke foretaget en validering på de tre konkrete caseskoler.

De tre yderligere caseeksempler bekræfter den viden, de første tre skolecases har givet –

nemlig at de frie grundskoler drives med en lavere udgift pr. elev. 
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INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

TRE YDERLIGERE CASE-EKSEMPLER:

NØRREÅDAL FRISKOLE, BRØNDERSLEV KOMMUNE
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457.805 
14%

2.811.893 
85%

28.872 
1%

Fordeling af indtægter

Skolepenge Statstilskud Øvrige

Fordeling af udgifter. (Kr.)

Folkeskole, 

2013

Fri grundskole, 

2016

Grunde og bygninger 16.059 477.409 

Løn 4.124.349 2.583.125 

Øvrig drift 108.349 559.279 

I alt 4.248.757 3.619.813 

2013 2014 2015 2016

Elevtal 85 72 56 72

NB. Skolen åbner 1. august 2015 

og har kun udgifter i 5 mdr. af 

regnskabsåret. Der er foretaget 

en teknisk opskrivning til 

helårsvirkning ved at dividere 

udgifterne med 5 mdr. og herefter 

gange med 12 mdr. BDO 

bemærker dog, at beregningen er 

hæftet med en vis usikkerhed.

2013 2016



INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

TRE YDERLIGERE CASE-EKSEMPLER:

THY PRIVATSKOLE

6.349.563 

1.714.885 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

2014 2015 2016

Regnskab

Realiserede udgifter Helårsvirkning

72.154 

25.983 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

2014 2015 2016

Udgift pr. elev

Udgift pr. elev Helårsvirkning

6,4% 8,8%

89,2%
75,0%

4,3%
16,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Folkeskole Fri grundskole

Fordeling af udgifter

Grunde og bygninger Løn Øvrig drift30

NB. Idet udgiften i 2016 alene 

dækker 5 mdr. af skoleåret, er 

der beregnet en helårsvirkning –

fortolkning skal ske med 

forbehold for, at skolens udgifter 

ikke fordeler sig jævnt over året.

286.642 
17%

1.236.734 
74%

156.792 
9%

Fordeling af indtægter

Skolepenge Statstilskud Øvrige

Fordeling af udgifter. (Kr.)

Folkeskole, 

2014

Fri grundskole, 

2016

Grunde og bygninger 323.306 341.302 

Løn 5.583.739 483.222 

Øvrig drift 442.518 890.361 

I alt 6.349.563 1.714.885 

2014 2015 2016

Elevtal 88 - 66

20162014



INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

TRE YDERLIGERE CASE-EKSEMPLER:

FELDBORG FRIE BØRNEUNIVERS
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6%
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80%
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Fordeling af indtægter

Skolepenge Statstilskud Øvrige
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Fordeling af udgifter. (Kr.)

Folkeskole, gns 

2011-2014

Fri grundskole, 

2016

Grunde og bygninger 432.250 771.494 

Løn 3.883.000 2.392.047 

Øvrig drift 185.750 922.680 

I alt 4.501.000 4.086.221 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Elevtal 84 69 65 70 54 66

NB. Idet udgiften i 2015 alene 

dækker 5 mdr. af skoleåret, er 

der beregnet en helårsvirkning –

fortolkning skal ske med 

forbehold for, at skolens udgifter 

ikke fordeler sig jævnt over året.

2016Gns 2011-2014



INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

SAMMENFATNING PÅ CASES (I)

De nedlagte folkeskoler har i deres sidste leveår generelt faldende samlede udgifter. 

Udgifterne falder dog ikke i nogen af de tre cases helt så hurtigt som elevtallet, når skolen nærmer sig 

lukning. Dette fører til stigende gennemsnitlige udgifter pr. elev i folkeskolernes sidste leveår. 

De gennemgåede skolecases viser, at de undersøgte frie grundskoler generelt driver skole med en 

lavere gennemsnitlig udgift pr. elev, end de nedlagte folkeskoler gjorde. Dette dækker dog over store 

spænd. Udgiftsniveauet ligger overordnet set mellem 6.000 kr. og 19.500 kr. lavere pr. elev, om end 

det i en enkelt skolecase alene er ca. 1.000 kr. lavere pr. elev. 

De gennemgåede cases viser også, at der sker nogle forskydninger i udgiftssammensætningen, når 

folkeskoler omdannes til frie grundskoler. Den største udgiftspost, nemlig lønudgifterne, udgør en 

lavere andel af de samlede udgifter i de frie grundskoler, end i folkeskolerne. Typisk ligger lønandelen 

på 82-97 % af de samlede driftsudgifter i folkeskolerne, mens den tilsvarende ligger på 60-75 % i de 

frie grundskoler. 
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INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

SAMMENFATNING PÅ CASES (II)

Folkeskole Caseskoler

Lærernes bruttoløn

(april 2016)*
Landsgennemsnit                487.971 kr.

Landsgennemsnit                       460.882 kr.

På landsplan er lønniveauet 5,6 % lavere end i 

en kommunal folkeskole. Det svarer til 2.257 

kr. pr. måned**

Lærernes 

undervisningsandel

Typisk 750 timer i den fagopdelte 

undervisning eller 1019 timer i den 

understøttende undervisning***

750-840 timer pr. fuldtidslærer (oplyst af de 

tre caseskoler)

Elevernes 

undervisningstimetal

30/33/35 for hhv. indskoling, mellemtrin og 

udskoling, jf. folkeskolelovens bilag 1 om 

minimumstimetal

Eleverne på de undersøgte skoler har en 

kortere skoledag end folkeskoleelever. 

Forskellen skyldes bl.a., at der ikke afvikles 

lektiecaféer og understøttende undervisning

Samlæsning

Sker erfaringsmæssigt i nogen grad ved

udvalgte projektforløb eller på små skoler, 

hvor der oftest samlæses to klassetrin

Sker i høj grad (oplyst af caseskoler), også på 

tværs af mere end to klassetrin

Forældrebetaling 0 kr.
700 – 1.140 kr. pr. måned for det første barn. 

Herefter ydes søskenderabat
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* Løndata stammer fra hhv. KRL’s SIRKA-database for kommunalt ansatte folkeskolelærere og fra 

Finansministeriets forhandlingsstatistik for de frie grundskoler.

** Pr. april 2016. Det bemærkes, at der i sammenligningen ikke er foretaget korrektioner for hhv. 

forskelle i anciennitet eller geografiske forskelle.

*** Undervisningstimetallene er beregnet af KL som budgetforudsætning, da man implementerede

folkeskoleloven. Netop disse timetal er efterfølgende anvendt af en lang række kommuner i deres 

tildelingsmodeller.
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INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPSAMLING OG KONKLUSION

Casestudierne viser, at de frie skoler drives for færre omkostninger end de tidligere folkeskoler – både i absolutte 

omkostninger og som omkostninger pr. elev.

De gennemgåede skolecases viser, at de undersøgte frie grundskoler generelt driver skole med en lavere 

gennemsnitlig udgift pr. elev, end de nedlagte folkeskoler gjorde. Dette dækker dog over store spænd. 

Udgiftsniveauet ligger overordnet set mellem 6.000 kr. og 19.500 kr. lavere pr. elev, om end det i en enkelt 

skolecase alene er ca. 1.000 kr. lavere pr. elev. 

Muligheden for at drive en fri skole for færre omkostninger skyldes på de undersøgte caseskoler primært:

• En kortere skoledag for eleverne på frie grundskoler

• Højere samlæsningsandel på frie grundskoler

• Lavere gennemsnitsløn til undervisningspersonale på de frie grundskoler

• Højere undervisningstimetal blandt lærerne på de frie grundskoler

• Forældrebetaling
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FRA FOLKESKOLE TIL FRI GRUNDSKOLE

- ØKONOMISKE KONSEKVENSER

KONTAKT

Rasmus Duus

Director

m: +45 2429 5016

e: rad@bdo.dk
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