


 

 

 

Forord 
 
Der er mange steder at lede efter fakta om de frie skoler og lærerne ansat på dem. Frie Skolers Lærerfor-
ening offentliggjorde derfor sidste år et faktahæfte med de data, vi synes er mest relevante for en kvalifice-
ret debat om og i den frie skolesektor. Nu foreligger faktahæftet i en ajourført og let udvidet form, og vi 
håber dermed at kunne bidrage med aktuelle input til den (skole-)politiske diskussion. 

De fleste data baserer sig på åbne kilder, mens andre kun kan findes her. Det sidste gælder opgørelserne 
over afskedigelser, medlemsudviklingen og dele af løn- og trivselsdata.  
Der er mange metodiske udfordringer og statistiske usikkerheder på området. I hvert enkelt afsnit er der 
derfor angivet kilder og i fornødent omfang beskrevet de usikkerhedsmomenter, der måtte være. 

Faktahæftet er udarbejdet af vores to statskundskabs-studerende Kristian Ager og Asbjørn Arildsen. Med-
arbejderne på sekretariatet har leveret input og sparring. 

Materialet kan frit bruges og citeres, men angiv venligst kilden. 

 

Redaktionen er afsluttet den 15. marts 2017. 
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1. Generelt om frie skoler 
Figur 1.1 viser udviklingen i antallet af elever fordelt på skoletype i procent af det samlede elevtal. Her ses 
det, at udviklingen i folkeskolens andel af det samlede elevtal i Danmark generelt har været faldende i peri-
oden fra 2007-2015. Således gik ca. 81,5 % af alle elever i Danmark i en folkeskole i 2007. Den andel er si-
den dalet hvert år frem til 2015, hvor ca. 77 % af det samlede antal elever gik på en folkeskole. Det er vig-
tigt at være opmærksom på de to forskellige y-akser. Således er y-aksen på venstre side for folkeskoler, 
mens y-aksen på højre side er for frie skoler 

Data: Undervisningsministeriets databank. 

For de frie grundskoler er historien en anden. Her var andelen af det samlede elevtal i 2007 på cirka 13 %. 
Andelen er siden steget hvert år frem mod 2015, hvor den lå på næsten 17 %. Efterskolerne har i samme 
periode ligget stabilt omkring 3-4 % af det samlede elevtal. De resterende skolepligtige, som ikke indgår 
her, går på kommunale ungdomsskoler og kostskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud, behandlingstil-
bud eller lignende.  

Figur 1.1 viser altså, at der har været et forholdsvist stort fald i andelen af elever på folkeskoler, mens der i 
samme periode har været en tilsvarende stigning i andelen af elever på frie grundskoler og en stabil andel 
på efterskoler. 

1.1 Nye skoler 
I det følgende præsenteres udviklingen i antallet af nye frie skoler. For at starte en ny grundskole skal det 
meddeles til Undervisningsministeriet senest i august forud for det skoleår, hvor skolen ønsker tilskud. Her-
efter følger flere frister, inden skolen rent faktisk kan starte. Figur 1.2 viser antallet af skoler, der i august 
anmeldte opstart af skole i det kommende år, hvor mange af de skoler, der rent faktisk startede det år, 
samt hvor mange af skolerne, der eksisterer i dag. Oplysninger stammer alene fra Undervisningsministeriet. 
Det kan ikke udelukkes at nogle skoler, der ifølge ministeriet startede aldrig nåede at åbne for elever. For-
skellen mellem ”Skoler, der startede” og skoler, der ”Eksisterer i dag” kan således skyldes, at ministeriet 
medtager flere skoler i kategorien ”Skoler, der startede”, end reelt var tilfældet. Figuren viser alene udvik-
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lingen i frie grundskoler. For efterskoler gælder, at tre blev startet i 2012 og en blev startet i 2015. Alle fire 
efterskoler eksisterer i dag.  

 
Data: Undervisningsministeriet. 

Kortet herunder viser de grundskoler, der ifølge Undervisningsministeriet er startet i 2016. Det drejer sig i 
alt om 8 frie grundskoler.  
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For efterskoler gælder ikke samme regler ved oprettelse, hvorfor det ikke i samme grad er muligt at opliste 
anmeldte og oprettede skoler. I perioden fra 2012-2016 er følgende efterskoler åbnet: 

Tabel 1.1: Nye efterskoler 

Efterskole År 

Efterskolen for Scenekunst 2012 

Silkeborg Efterskole 2012 

Risskov Efterskole & Sansestormerne 2012 

True North Efterskole 2013 

Handbjerghus Efterskole 2013 

Mina Hindholm Efterskole 2014 

Efterskolen EPOS  2015 

Skolen for Gastronomi, musik og design  2016 
 
Risskov Efterskole & Sansestormerne samt Skolen for Gastronomi, musik og design er frie fagskoler, men 
har begge oprettet en efterskoleafdeling. Derfor optræder de på listen over nye efterskoler. 

1.2 Antallet af og størrelsen på frie skoler 
Tabel 1.2 viser udviklingen i antallet af frie grundskoler i forhold til størrelse. Generelt har der været en 
stigning fra 476 til 507 frie grundskoler i perioden 2011-2015. Tallene er baseret på Undervisningsministeri-
ets regnskabsportal. Nogle skoler har ikke indberettet tal hertil, og tallene er således lavere end det reelle 
antal skoler. Kigges nærmere på udviklingen i skolestørrelse, har der har været et fald i antallet af de mind-
ste skoler, samt skoler i intervallet 350-500 elever. Den generelle stigning kommer altså af stigningen i an-
tallet af skoler med 50-349 elever, samt skoler med over 500 elever. 

Tabel 1.2: Udviklingen i antallet af frie grundskoler 

Skolestørrelse 2011 2012 2013 2014 2015 

< 50 65 59 54 47 48 

50-199 255 267 268 268 272 

200-349 90 94 100 112 117 

350-500 41 39 38 34 34 

> 500 25 28 31 34 36 

I alt 476 487 491 495 507 
Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal. Ikke alle skoler har 
indrapporteret deres økonomiske data for regnskabsårene, hvorfor 
tallene på antal skoler er lavere end det reelle antal1.  

                                                           
1 Endvidere eksisterer der 20 kombinerede grundskoler og efterskoler. Disse er udeladt, da elevtallet ikke afspejler 
deres faktiske størrelse. Ifølge FSL’s opgørelse er der ultimo februar 2017 532 frie grundskoler. 
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Tabel 1.3 viser udviklingen i antal skoler i forhold til størrelse for efterskoler. Her ses det, at der generelt 
har været et fald fra 235 til 218 efterskoler i perioden 2011-2015. Dette skyldes først og fremmest et fald i 
antallet af skoler med 50-99 elever. 

Tabel 1.3: Udviklingen i antallet af efterskoler 

Skolestørrelse 2011 2012 2013 2014 2015 

< 50 12 16 12 12 12 

50-99 107 98 94 95 90 

100-199 111 107 109 107 109 

200-299 4 6 5 5 5 

> 300 1 1 2 2 2 

I alt 235 228 222 221 218 
Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal. Ikke alle skoler har 
indrapporteret deres økonomiske data for regnskabsårene, hvorfor 
tallene på antal skoler er lavere end det reelle antal.2 

I figur 1.3 og 1.4 fremgår statstilskuddet pr. årselev samt de totale omkostninger pr. årselev i forhold til 
skolestørrelse for henholdsvis frie grundskoler og efterskoler.  

Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal. 

                                                           
2 Endvidere eksisterer der 20 kombinerede efterskoler og grundskoler og 9 kombinerede efterskoler og højskole. Her 
er det ikke muligt at udlede det præcise elevtal på efterskolen. Derfor er de udeladt fra opgørelse.  
Ifølge FSL’s opgørelse er der ultimo februar 2017 246 Efterskoler. 
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Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal. 
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Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal. 

 

Figur 1.3 og 1.4 fremhæver den overordnede tendens, at både statstilskuddet og de totale omkostninger 
pr. årselev falder i takt med, at antallet af elever på skolen stiger. Omkostningerne falder meget i de første 
intervaller, men når skolerne når en middelstørrelse (henholdsvis intervallet 200-349 for frie grundskoler og 
100-199 for efterskoler) stagnerer faldet i omkostninger pr. årselev, og for frie grundskoler stiger det endda 
igen fra intervallet 350-500 og frem til intervallet >500.  

Endvidere ses det, at statstilskuddet fortsætter med at falde i takt med elevantallet, men i aftagende grad. 
For begge skoletyper ses en fordeling af statstilskuddet pr. årselev i forhold til skolestørrelse, hvor de mind-
ste skoler gennemsnitligt får et højere statstilskud pr. årselev sammenlignet med større skoler. Bemærk 
dog jævnfør tabel 1.2, at der er få efterskoler med flere end 200 elever. 

Figur 1.3a og 1.4a viser differencen mellem totale omkostninger og statstilskud pr. elev pr. år. For frie 
grundskoler er differencen for skoler med under 50 elever på mere end 60.000 kr. årligt, mens differencen 
for de øvrige skolestørrelser ligger på mellem 18.000 kr. og 25.000 kr. 

For efterskoler tegner sig et tilsvarende mønster, hvor differencen er særligt stor på skoler med under 50 
elever, her mere end 100.000 kr. årligt, mens differencen for de øvrige skolestørrelser ligger mellem 80.000 
kr. og 85.000 kr. årligt. 
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1.3 Skoler med specialundervisning 
I det følgende præsenteres data om skoler med specialundervisning. Data er udelukkende hentet fra un-
dervisningsministeriets regnskabsportal og gælder for regnskabsåret 20153. Tabel 1.3 viser fordelingen af 
frie grundskoler, der får tilskud til specialundervisning.  

Tabel 1.3: Fordeling af frie grundskoler med specialundervisning 

Skolestørrelse Antal skoler 
Procent, der mod-

tager støtte 

Gennemsnitlig 
støtte Minimum Maksimum 

I kr. 

< 50 20 42 % 259.883 19.250 1.213.618 

50-199 144 53 % 260.692 4.700 2.651.509 

200-349 61 52 % 308.249 7.519 1.396.306 

350-500 16 47 % 181.975 4.547 627.544 

> 500 15 42 % 304.509 6.593 960.227 

I alt 256 50 % 269.608 - - 
Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal 

Som det fremgår af tabel 1.3, modtager 256 af de 507 frie grundskoler tilskud til specialundervisning, altså 
lige over 50 % af skolerne. Ses på tilskuddet i forhold til skolestørrelse, er det hovedsageligt de mellemstore 
skoler, der får tilskud. Således får over 52% skolerne i intervallerne 50-199 elever og 200-349 elever tilskud 
til specialundervisning, mens det for intervallet 350-500 elever er 47%, der modtager støtte. For skolerne i 
både det mindste og det største interval modtager kun lige under 42% tilskud. 

Størrelsen af tilskud varierer ligeledes meget fra skole til skole. Således er det mindste tilskud på 4.547 kr.4 
mens det største tilskud er på over 2,6 mio. kr. I tabel 1.4 ses fordelingen af tilskud til specialundervisning 
fordelt på skoleforening. 

Tabel 1.4: Skoler med specialundervisning fordelt på skoleforening 

Skoleforening 
Skoler, der modtager tilskud 

Skoler, der ikke modtager 
tilskud 

Procent Antal skoler Procent Antal skoler 

Danmarks Privatskoleforening 44 % 60 56 % 75 

Dansk Friskoleforening 58 % 185 42 % 133 

Deutscher Schul- und Sprachverein 0 % 0 100 % 14 

Foreningen af Kristne Friskoler 31 % 11 69 % 24 

Uden forening 0 % 0 100 % 5 
Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal 
                                                           
3 For at en skole kan få tilskud til specialundervisning, skal skolen have en elev, som har behov for støtte i mindst 9 
klokketimer/12 lektioner ugentligt. Elever med et mindre behov for specialpædagogisk støtte er omfattet af tilskuddet 
til inklusion. Derfor kan en skole godt give støtte til en elev uden at det indgår i statistikken.  
4 Det mindste angivne tilskud til specialundervisning er 888 kr., men det formodes at være en tastefejl i regnskabspor-
talen.  
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Ud fra tabel 1.4 ses det, at der er flest skoler i Dansk Friskoleforening, der modtager tilskud til specialun-
dervisning. Dette er ikke så overraskende, da det også er den skoleforening med flest skoler. Ses på forhol-
det inden for den enkelte skoleforening, så modtager 58% af skolerne i Dansk Friskoleforening tilskud. For 
skolerne i Danmarks Privatskoleforening er det 44%, der modtager støtte, mens det for skoler i Foreningen 
af Kristne Friskole kun er 31%. Ingen af skolerne uden forening eller i DSSV (Deutscher Schul- und Sprachve-
rein) modtog i 2015 tilskud til specialundervisning. 

På den baggrund kan det konkluderes, at omkring halvdelen af de frie grundskoler i 2015 modtog tilskud til 
specialundervisning. Flere mellemstore skoler modtog tilskud, mens de fleste skoler var i Dansk Friskolefor-
ening. I det følgende vil tilskuddet til efterskoler præsenteres. 

Tabel 1.5: Fordeling af efterskoler med specialundervisning 

Skolestørrelse 
Antal skoler, der 
modtager tilskud 

Procent, der 
modtager støtte 

Gennemsnittet 
af tilskuddet Minimum Maksimum 

I kr. 

< 50 7 64 % 373.892 46.643 732.618 

50-99 31 54 % 606.585 9.436 2.391.224 

100-199 43 41 % 462.462 5.982 3.612.258 

200-299 0 0 % - - - 

> 299 0 0 % - - - 

I alt for efter-
skoler 81 45 % 509.966 - - 

Efterskoler 
med særligt 
tilbud: 37 100 % 4.330.442 1.721.826 12.192.372 

I alt for alle 
efterskoler 118 54 % 1.707.912 - - 

Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal 

Tabel 1.5 viser fordelingen af efterskoler, der modtager tilskud til specialundervisning i forhold til skolestør-
relsen. Det er værd at bemærke, at der skelnes mellem efterskoler og efterskoler med særligt tilbud. Da 
flere efterskoler netop har som formål at undervise elever med særlige behov, vil disse efterskoler skævvri-
de billedet. Eksempelvis viser tabellen, at gennemsnittet for tilskuddet til efterskoler er på 509.966 kr., 
mens det for efterskoler med særligt tilbud er noget højere; 4.330.442 kr. Af denne årsag er de 37 eftersko-
ler med særligt tilbud i en kategori for sig selv. 

Som det ses af tabellen modtager lige under 45% af efterskolerne tilskud til specialundervisning. Ingen ef-
terskoler i de to største intervaller modtager tilskud. Det er hovedsageligt de mindste efterskoler, der mod-
tager tilskud. Således modtager næsten 64% af skolerne med under 50 elever tilskud, ligesom 54% af sko-
lerne mellem 50 og 99 elever modtager tilskud, mens det kun er omkring 41% af skolerne med 100-199 
elever. 

Størrelsen af tilskud varierer med 5.982 kr. som det mindste, mens det største tilskud var på 3.612.258 kr.  
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For efterskoler med særligt tilbud er det naturligvis alle efterskoler, der modtager tilskud til specialunder-
visning. Gennemsnittet for tilskuddet er på 4.330.442 kr. pr. efterskole, hvor den efterskole, der modtager 
mindst i tilskud får 1.721.826 kr., mens den efterskole, der får mest modtager 12.192.372 kr.   

1.4 Skoler med SFO 
I tabel 1.6 vises henholdsvis skoler med elever i SFO og skoler uden elever i SFO. Skolerne er desuden for-
delt på skoleforening.  

Tabel 1.6: Skoler med elever i SFO fordelt på skoleforening 

 Skoleforening 

Elever i SFO Ingen elever i SFO 

Procent 
Antal  
skoler Procent 

Antal 
skoler 

Danmarks Privatskoleforening 93 % 126 7 % 9 

Dansk Friskoleforening 94 % 300 6 % 18 

DSSV 79 % 11 21 % 3 

Foreningen af Kristne Friskoler 100 % 35 0 % 0 

Uden forening 100 % 5 0 % 0 

Hovedtotal 94 % 477 6 % 30 
Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal 
 

Tabellen viser, at langt størstedelen af de frie grundskoler har en tilhørende SFO. Således har 94% af alle 
frie grundskoler en SFO. For de enkelte skoleforening gælder, at alle kristne friskoler samt skoler uden for-
ening har en SFO. For skoler i både Danmarks Privatskoleforening og Dansk Friskoleforening har 93-94% af 
skolerne SFO. Laveste andel af skoler med SFO findes blandt de tyske mindretalsskoler. Her har kun 79% af 
skolerne SFO. Det skal dog bemærkes, at her er tale om forholdsvis få skoler, hvorfor den enkelte skole 
kommer til at få stor indflydelse på forholdet. 
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2. Økonomi på frie skoler 
De frie skoler var hårdt økonomisk presset i 2012, hvor nogle skoler gik konkurs og flere havde underskud. 
Økonomien er dog forbedret i de seneste år, men særligt blandt de små skoler er der fortsat økonomiske 
udfordringer. Dette kan potentielt hænge sammen med den større difference mellem tilskud og omkost-
ninger på små skoler (jævnfør figur 1.3a og figur 1.4a). I dette afsnit stilles skarpt på de frie skolers økono-
mi, hvor der første ses nærmere på de frie skolers indtægter og udgifter. Derefter ses på skolernes økono-
miske performance. 

2.1 Indtægter og udgifter på frie skoler: den gennemsnitlige frie grundskole 
For at anskueliggøre frie skolers indtægter og udgifter, er det illustrativt at se på den gennemsnitlige frie 
skole. Frie grundskolers største indtægtsgrundlag er statstilskuddet, som gennemsnitligt udgør 62 % af de 
samlede indtægter, jævnfør figur 2.15. Næstefter udgør forældrebetaling til undervisning 23 % af indtæg-
terne, hvilket dækker over selve forældrebetalingen og eksempelvis tilskud til nedbringelse til skolepenge. 
Statstilskuddet og skolepenge uddybes nærmere i afsnit 3 om finansieringen af frie skoler. 

 

 
Note: Ovenstående figur består af gennemsnitsudregninger af frie grundskolers indtægter i 2015.  
Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal 2015.  
1 Indtægter i forhold til SFO er både statstilskud og forældrebetaling. 
2 Andet dækker eksempelvis over lejeindtægter og salg fra kantine. 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Opgørelsen over den procentmæssige fordeling af indtægter kan ikke direkte sammenlignes med koblingsprocenten. 
Dette skyldes, at koblingsprocenten alene er baseret på folkeskolernes udgifter til undervisning. Dermed er indtæg-
ter/udgifter til SFO ikke medregnet. 
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Hvis man i stedet ser på skolernes udgifter, ses det, at den største udgift for en gennemsnitlig fri grundskole 
er lærerlønomkostninger6, som udgør 57 % af de samlede udgifter. Herefter udgør ejendomsdrift med 14 % 
den næststørste udgiftspost hos den gennemsnitlige frie skole. En gennemsnitlig fri skoles udgifter kan ses i 
figur 2.2. 

 Note: Ovenstående figur består af gennemsnitsudregninger af frie grundskolers udgifter i 2015  
Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal 2015.  
1 Lærerlønomkostninger vedr. undervisning dækker over løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før 
fradrag af lønrefusioner mv.) til lærere og ledere. Herudover lønrefusioner, tilskud efter lov om barselsudligning samt 
tilskud fra Fordelingssekretariatet til hhv. vikarpuljen og fratrædelsesordning. 
2Andre omkostninger vedr. undervisning er eksempelvis betaling af bøger, udstyr, inventar og lejrskole. 
3 I omkostninger til SFO ligger både løn og andre omkostninger vedr. SFO som eksempelvis inventar og udstyr. 
4 Ejendomsdrift dækker over løn og andre omkostninger for eksempel varme og el. 
5 Administrationsudgifter er lønomkostninger og andre omkostninger som eksempelvis revision og kontorartikler. 
6 Udgifter til kostafdeling dækker lønomkostninger vedr. kostafdeling, kantinedrift og skolemadsordning og eksempel-
vis madvarer og inventarer. 

 

Af den frie grundskoles samlede lønomkostninger går 76 % til undervisning7, som dermed udgør den største 
lønpost. Herudover går 14 % af lønomkostningerne til SFO, og henholdsvis 5 % og 4 % går til ejendomsdrift 
og administration, hvilket ses i figur 2.3. Det er imidlertid værd at bemærke, at omkostningerne til lærerløn 
også dækker over lønninger til skolelederen, viceskoleinspektør og afdelingsledere, hvorved omkostninger 
til egentlig undervisning er lavere. 

                                                           
6 Omkostninger til Lærerløn dækker også over lønninger til skolelederen, viceskoleleder og afdelingsledere.  
7 Som note 5.  
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 Note: Ovenstående figur består af gennemsnitsudregninger af lønomkostningerne på frie grundskoler i 2015.  
Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal. Frie grundskolers gennemsnit i 2014.  
1Lønomkostninger dækker over løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner 
mv.) til ledere og lærere. Herudover lønrefusioner og tilskud efter lov om barselsudligning. Læreromkostninger vedr. 
undervisning dækker også tilskud fra Fordelingssekretariatet til hhv. vikarpuljen og fratrædelsesordning.  
 

2.2 Indtægter og udgifter på frie skoler: den gennemsnitlige efterskole 
På den gennemsnitlige efterskole er den største indtægt forældrebetaling med 52 %, hvilket ses i figur 2.4. 
Herefter følger statstilskud med 44 %. Dermed er forældrebetaling den klart vigtigste indtægtskilde for den 
gennemsnitlige efterskole.  

 Note: Ovenstående figur består af gennemsnitsudregninger af efterskolers indtægter i 2015.  
Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal 2015.  
1Andet dækker eksempelvis over lejeindtægter. 
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Figur 2.3: Lønomkostninger på en gennemsnitlig fri
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Figur 2.5 viser, at efterskolernes største udgift, ligesom frie grundskoler, er lærerlønomkostninger med 44 
%, og dernæst ejendomsdrift med 20 %. Herudover er det værd at nævne, at den gennemsnitlige efterskole 
også har substantielle udgifter til kostskoleafdeling.  

 
Note: Ovenstående figur består af gennemsnitsudregninger af efterskolers udgifter i 2015.  
Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal 2015. 
1 Lærerlønomkostninger vedr. undervisning dækker over løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før 
fradrag af lønrefusioner mv.) til ledere og lærere. Herudover lønrefusioner og tilskud efter lov om barselsudligning. 
2 Andre omkostninger vedr. undervisning er f.eks. undervisningsmateriale, inventar og lejrskoleudgifter. 
3 Ejendomsdrift indeholder eksempelvis udgifter til løn, rengøring, varme, el og vand. 
4 Kostafdeling dækker både udgifter til løn samt eksempelvis inventarer og madvarer. 
5 Administration er eksempelvis lønomkostninger samt kontorartikler og markedsføring som PR og annoncer.  
 
 
På den gennemsnitlige efterskole udgør lønomkostninger til undervisning8 76 % af de samlede lønomkost-
ninger. Derudover går 10 % til kostafdelinger, og henholdsvis 8 % og 6 % går til ejendomsdrift og admini-
stration, hvilket ses i figur 2.6.  

                                                           
8 Lønomkostninger til undervisning dækker også over lønninger til skolelederen, viceskoleleder og afdelingsledere.  
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Figur 2.5: En gennemsnitlig efterskoles udgifter i 
2015



  Marts 2017 

Side 16 af 46 
 

 Note: Ovenstående figur består af gennemsnitsudregninger af lønomkostningerne på efterskoler i 2015.  
Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal. Efterskolers gennemsnit i 2014.  
1Lønomkostninger dækker over løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner 
mv.) til ledere og lærere. Herudover lønrefusioner og tilskud efter lov om barselsudligning. Læreromkostninger vedr. 
undervisning dækker også tilskud fra Fordelingssekretariatet til hhv. vikarpuljen og fratrædelsesordning. 
 
Opsummerende er der en række ligheder og forskelle mellem den gennemsnitlige efterskole og den gen-
nemsnitlige grundskole, som er relevante at fremhæve.  
 
Den gennemsnitlige grundskole og efterskole minder i høj grad om hinanden, når det kommer til lønom-
kostningerne. Deres udgifter til lærerlønomkostninger vedrørende undervisninger, ejendomsdrift og admi-
nistration er i høj grad ens. Selvom fordelingen af lønomkostningerne minder om hinanden, er der stor 
forskel på skolernes samlede indkomst- og omkostningssammensætning. Her er det for det første interes-
sant, at lærerlønomkostningerne vedrørende undervisning udgør en betydelig mindre del af de samlede 
udgifter på den gennemsnitlige efterskole. For det andet udgør tilskud en væsentlig mindre andel af den 
gennemsnitlige efterskoles indtægter, sammenlignet med den gennemsnitlige grundskole. Dette betyder 
samtidig, at forældrebetalingen på den gennemsnitlige efterskole udgør en væsentlig større andel af efter-
skolens indtægter.  
 

2.3 Fordelingen af overskuds- og underskudsskoler 

Figur 2.7 og figur 2.8 viser udviklingen i underskuds- og overskudsskoler på henholdsvis frie grundskoler og 
efterskoler.  
 
Antallet af frie grundskoler med underskud faldt i årene 2011-2013, men steg kraftigt i 2014. I 2015 var der 
381 frie grundskoler med overskud, og 126 skoler med underskud, hvormed skolernes økonomi overordnet 
ser ud til at være forbedret.  
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Figur 2.6: Lønomkostninger på en gennemsnitlig 
efterskoler i 2015
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 Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal. Data for Det Kongelige Vajsenhus skole er udeladt grundet deres 
specielle status. 
 
Den økonomiske krise ramte efterskolerne i 2012, hvor 54 skoler havde et underskud, hvilket ses i figur 2.8. 
Fra 2013 og frem er antallet af underskudsskoler faldet, hvor antallet af underskudsskoler i 2015 udgør 34. 
Dette fald kan til dels finde grund i, at flere af de økonomisk pressede skoler er lukket, hvorfor det samlede 
antal af skoler også er faldet siden 2011.  
 

 
Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal. 
 
Undersøges udviklingen på frie grundskoler i overskuds- og underskudsskoler fordelt på skolestørrelse i 
2015, er det primært skoler med under 200 elever, der har underskud ifølge figur 2.9. Blandt skoler med 
under 200 elever er der 31 % af skolerne, der har underskud, mens 69 % har overskud. På skoler med over 
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350 elever er der 13 % af skolerne, som har underskud, mens 87 % har overskud. Det viser derfor, at det i 
højere grad er små skoler end store skoler, der er økonomisk pressede. Dette kan skyldes differencen mel-
lem tilskud og omkostningerne på små skoler er større end på store skoler, jævnfør figur 1.3a. 

 Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal. Data for Det Kongelige Vajsenhus Skole er udeladt grundet deres 
specielle status.  

Samme mønster ses blandt efterskoler i figur 2.10. I 2015 havde 25 % af skolerne med under 100 elever 
underskud, mens kun 6 % af skoler med 100-199 elever havde underskud. Igen er det i særligt de små sko-
ler, der har underskud. 
  
For efterskoleområdet forudsiges på sigt et fald i elevtallet på 6 %, da der frem til 2020 er små årgange. 
Derfor er det i stigende grad nødvendigt, at en større andel af de unge vælger efterskolen, hvis ikke antallet 
af skoler skal falde yderligere.  
 

Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal  
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3. Finansiering af frie skoler 

De frie skoler finansieres overordnet af: 

A. Tilskud fra staten (indirekte af kommunen, hvor elevernes bopælskommune reduceres i bloktil-
skuddet. Kommunen mister dog ikke det fulde tilskud)  

B. Egne indtægter, primært forældrebetaling 

3.1 Tilskud fra staten 
Tilskuddet fra staten tildeles forskelligt, alt efter om der er tale om en grundskole eller en efterskole.  

Statstilskuddet til de frie grundskoler hænger tæt sammen med folkeskolens udgiftsniveau. Tilskuddet til de 
frie grundskoler er bundet op på udgiften pr. elev i folkeskolen tre år tidligere, således at 75 % af folkesko-
lens udgifter tre år tidligere danner grundlag for statstilskuddet til de frie skoler i 2017. Det kaldes koblings-
procenten. 

Koblingsprocenten er blevet reduceret de seneste år som en del af den tidligere VK-regerings ”Aftale om 
genopretning af dansk økonomi”, men med finanslov 2016, blev det vedtaget, at øge koblingsprocenten fra 
71 % til 73 %. I finansloven for 2017 er koblingsprocenten atter øget til 75 %.  

Koblingsprocentens udvikling siden 2010:  

x 2010: 75 % 
x 2011: 74 % 
x 2012: 73 % 
x 2013: 72 % 
x 2014: 71 % 
x 2015: 71 % 
x 2016: 73 % 
x 2017: 75 % 

Statstilskuddet er opdelt i forskellige typer af tilskud: 

Generelle tilskud 

På grundskoler dækker det generelle tilskud over drifts- og bygningstilskud, tilskud til SFO og kostafdelin-
ger. Herudover øremærkes midler til inklusion og seks særlige tilskudspuljer: 

x Specialundervisning  
x Støtteundervisning i dansk af tosprogede elever 
x Vikarudgifter og efteruddannelse 
x Tilskud til tilsyn  
x Befordring af svært handikappede elever  
x Kompensation til tyske mindretalsskoler 

De generelle tilskud udgør ca. 98 % af de samlede tilskud til grundskolerne.  

På efterskoler gives det generelle tilskud til drifts- og bygningstilskud. 
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Specielle/særlige tilskud 

Grundskoler modtager specielle tilskud til friplads- og opholdsstøtte til elevers skole og SFO. Herudover 
dækker specielle tilskud også over befordringstilskud: 

x Friplads- og opholdsstøtte til elever 
x Fripladstilskud til SFO 
x Befordringstilskud til ”syge og invaliderede” elever 
x Pulje til nedsættelse af befordringsudgifter 
x Befordringstilskud i forbindelse med brobygning mellem frie grundskoler og ungdomsuddannelse 

 Efterskoler modtager særlige tilskud til følgende:   

x Tilskud til svært handikappede  
x Specialundervisningstilskud  
x Inklusion  
x Tilskud til praktiklæreruddannelse  
x Befordring ifm. brobygning  

Foruden ovenstående tilskud fordeles en del af statstilskuddet til grundskoler, som er tyske mindretalssko-
ler. Efterskolerne modtager desuden tillægstakster til elever på meritgivende brobygning, indvandrere og 
efterkommere heraf samt danskundervisning til tosprogede. 

Få mere viden på 

x Finansministeriets database over finanslove: 
 http://www.oes-cs.dk/olapdatabase/finanslov/index.cgi 

x Moderniseringsstyrelsens oversigt over finanslov og forslag til finanslov: 
 http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/  

x Finanslov 2016 paragraf 20.22 (grundskoler) og paragraf 20.22.11 (efterskoler): 
https://www.fm.dk/publikationer/2016/finanslov-for-2016  

 

3.2 Udviklingen i statstilskuddet på de frie grundskoler og efterskoler 
Som det fremgår af tabel 3.1 er elevtallet steget markant på de frie grundskoler i perioden 2009-2016. På 
samme tid er det samlede statstilskud til frie grundskoler også steget, men ikke i samme takt som stignin-
gen i antallet af elever, hvorfor statstilskuddet pr. elev har været faldende i perioden fra 2009 til 2016.  

Stigningen i det samlede statstilskud hænger sammen med koblingsprocenten, som er sat op fra 71 % til 75 
% i 2017. Koblingsprocenten er bundet op på udgifter pr. elev i folkeskolen tre år tidligere og danner grund-
lag for statstilskuddet til de frie grundskoler. Udgiften pr. elev i folkeskolen 2013 var lav grundet lockouten i 
foråret 2013, hvilket ville få statstilskuddet til de frie grundskoler til at falde i 2016, men da koblingsprocen-
ten øges, steg statstilskuddet svagt. Selvom dette er tilfældet, er statstilskuddet pr. elev i det store hele 
faldet siden 2009. Udviklingen i det samlede statstilskud og statstilskuddet pr. elev ses også i figur 3.1 og 
figur 3.2. 

http://www.oes-cs.dk/olapdatabase/finanslov/index.cgi
http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/
http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/
https://www.fm.dk/publikationer/2016/finanslov-for-2016
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Tabel 3.1: Statstilskud til frie grundskoler  

(mio. kr.) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Generelle tilskud 5198 5160 5143 5308 5352 5352 5513 5721 6209 
Specielle tilskud 53 52 48 48 49 49 50 49 47 
Tyske mindretal 5 5 8 9 10 13 16 17 18 
I alt 5256 5217 5199 5365 5411 5415 5577 5787 6274 
Antal elever (tusinde) 97 99 101 104 106 110 112 117 120 
Statstilskud pr. elev (t.kr.) 54 53 51 51 51 49 50 49 52 
Data: Finanslov 2017 samt tidligere finanslove. Alle tal er omregnet til 2017 pris- og lønniveau.  

 

Statstilskuddet til efterskoler er tilsvarende set faldet, hvis 2010 sammenlignes med 2017, hvilket ses i tabel 
3.2. Ydermere har elevtallet de seneste år været svingende, men i 2017 forventes det højeste antal elever 
på efterskolerne med omkring 29.000 elever.   

Det er også relevant at forholde sig til statstilskuddet pr. årselev. Dette har fra 2011 til 2015 været svagt 
stigende. Denne tendens stoppede imidlertid brat med et stort fald fra 2015 til 2016. Denne tendens er 
fortsat i 2017 og har medført, at statstilskuddet pr. elev i 2017 er det laveste, det har været i hele perioden 
fra 2009-2017. 

Tabel 3.2: Statstilskud til efterskoler  
(mio. kr.) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Generelle tilskud 1910 1852 1670 1729 1738 1730 1688 1670 
Særlige tilskud 221 226 227 235 235 253 256 268 
Tillægstakster 14 16 15 17 17 18 17 20 
I alt 2146 2094 2001 1981 1990 2001 1961 1957 
Antal elever (tusinde) 28 28 27 27 27 28 28 29 
Statstilskud pr. elev (t.kr) 72 70 70 71 71  71  69 68 
Data: Finanslov 2017 samt tidligere finanslove. Alle tal er omregnet til 2017 pris- og lønniveau.   

 

Figur 3.1 viser det samlede statstilskud, indeks med udgangspunkt i 2010. Siden 2010 er de frie grundsko-
lers statstilskud steget, mens efterskolernes statstilskud samlet set er faldet.  
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Data: Finanslov 2017. 

Figur 3.2 viser statstilskuddet pr. elev, indekseret med udgangspunktet i 2010. Her fremgår det, at statstil-
skuddet pr. elev til efterskolerne er faldet meget i forhold til 2010 og har ramt sit laveste i 2017.  

Statstilskuddet til de frie grundskoler har siden 2010 overordnet været også været for nedadgående. Ud-
svingene i statstilskuddet pr. elev skyldes primært ændringer i koblingsprocenten, men faldet i 2016 skyl-
des, som nævnt tidligere, et højt elevtal for 2016. Med forøgelsen i koblingsprocenten til 75% i 2017 steg 
statstilskuddet pr. elev i grundskolen til sit højeste siden 2010. 

 

  
Data: Finanslov 2017. 
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3.3 Skolepenge 
Frie skoler er forpligtiget til en rimelig ”egendækning” (sørge for egne indtægter) af skolens drift for at være 
berettiget til tilskud fra staten. Dette omfatter som oftest skolepenge, også kaldet forældrebetaling. I 2015 
udgjorde forældrebetaling 23 % af grundskolernes samlede indtægter, mens de for efterskolerne udgjorde 
52 % af de samlede indtægter. Derfor er skolepenge en vigtig del af de frie skolers indtægtsgrundlag. Ud 
over skolepenge modtager de frie skoler også tilskud til nedbringelse af skolepenge – blandt andet den 
såkaldte fripladsordning.  

Forældrebetaling på frie grundskoler 
De frie grundskoler opkrævede i 2015 sammenlagt 1.378.099.868 kr. i forældrebetaling. Dette svarer til en 
gennemsnitlig forældrebetaling pr. årselev på 13.118 kr. for 2015. Ud over forældrebetaling modtog sko-
lerne også tilskud til nedbringelse af skolepenge for i alt 41.688.248 kr., hvilket er 82.388 kr. pr. grundsko-
le.9  

Forældrebetaling fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem små og store skoler. Dog er det værd at bemærke, 
at forældrebetalingen på skoler med under 50 elever, er næsten 2.000 kr. højere pr. årselev end på skoler 
med 50-199 elever. Forældrebetalingen er højest på de skoler med over 500 elever. Her er forældrebetalin-
gen på ca. 15.000 kr. årligt. Dette er illustreret i Figur 3.3. 

 
Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal 2015. Det Kongelige Vajsenhus skole er udeladt af data grundet sko-
lens specielle status. 
 
Den gennemsnitlige forældrebetaling til grundskolen har udviklet sig forskelligt igennem de sidste par år. 
Fra 2011 til 2012 steg den gennemsnitlige forældrebetaling med ca. 1.000 kr., for derefter at falde året 
efter. Den gennemsnitlige forældrebetaling har dog været stigende fra 2013 til 2015, hvor den gennemsnit-
lige elevbetaling er steget med ca. 600 kr. Udviklingen fra 2011 og frem er afbilledet i Figur 3.4. 

                                                           
9 Ovenstående tal er uden Det Kongelige Vajsenhus Skole grundet deres specielle status, der medfører, at de kun i 
meget begrænset omfang opkræver forældrebetaling.  
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Data: undervisningsministeriets regnskabsportal 2014 og 2015. Det Kongelige Vajsenhus skole er udeladt af data 
grundet skolens specielle status.  
 
Forældrebetaling på efterskoler 
Hvis man ser på forældrebetalingen på efterskoleområdet, udgør forældrebetaling en afgørende del af 
efterskolernes indtægtsgrundlag jf. afsnit 2 om skolernes økonomi. I 2015 var den gennemsnitlige foræl-
drebetaling pr. årselev på 48.381 kr. Derudover modtager skolerne også et betydelig tilskud relateret til 
forældrebetaling. Den gennemsnitlige forældrebetaling inklusiv tilskud pr. årselev var i 2015 på 87.645 kr.  

Forældrebetalingen til efterskoler er skævt fordelt på tværs af skolestørrelse, hvor den gennemsnitlige be-
taling er højere på store efterskoler med over 100 elever. Forskellen mellem skoler med under 50 elever og 
skoler med mellem 200 og 299 elever er på ca. 18.000 kr. Dermed er forældrebetalingen til en efterskole 
med 200 til 299 elever næsten 50 % højere end til en efterskole med under 50 elever. Forskellen mellem 
skolestørrelse og forældrebetaling er afbilledet i figur 3.5.  

 
Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal 2015. 
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Gennem de seneste år er der sket en væsentlig stigning i forældrebetalingen til efterskoler. Siden 2011 er 
den gennemsnitlige forældrebetalingen steget fra 41.889 kr. til 48.381 kr. i 2015, hvilket svare til en stigning 
på 16 %. Dette er illustreret i Figur 3.6. Det er samtidig vigtigt at se stigningen i forældrebetaling i forhold 
til, at statstilskuddet pr. elev til efterskolerne er lavere i 2015 end det var i 2011.  

 
Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal 2014 og 2015. 
 

Efterskolerne er forpligtiget til at opkræve elevbetaling, men herudover er det også muligt for efterskoler at 
drive anden virksomhed, der ligger uden for efterskoleloven. Skolens midler må imidlertid alene komme 
efterskolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Selvom der ikke er nogen øvre grænse for en ef-
terskoles mulighed for at drive anden virksomhed, kan det have økonomiske konsekvenser for den pågæl-
dende efterskole.  
 
I finansloven af 2016 § 20.22.12.15. fremgår det, at ”Grundtilskuddet fordeles med samme beløb til hver 
skole. Beløbet kan dog i 2016 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke 

er omfattet af lov om efterskoler og frie fagskoler, der i 2014 overstiger 2,0 mio. kr.” 

 

Dermed har efterskoler i nogen udstrækning mulighed for at øge deres indtægt med virksomhed, der ligger 
uden for efterskoleloven, så længe disse midler kommer skole og undervirksomheden til gode. Eksempler 
på anden virksomhed kan være kursusvirksomhed, lokaleudlejning mm. 
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4. Det statslige tilsyn med de frie skoler 
På de frie grundskoler føres flere former for tilsyn. Først og fremmest har forældrene et ansvar for at føre 
tilsyn med skolen jf. §9 i friskoleloven. Derudover skal en fri grundskole selv vælge, om de vil selvevaluere 
eller om de vil vælge en certificeret tilsynsførende jf. §9a stk. 1-3 i Friskoleloven. Størstedelen af skolerne 
vælger en certificeret tilsynsførende frem for selvevaluering. Med hjemmel i §9f i Friskoleloven fører styrel-
sen for Undervisning og Kvalitet også tilsyn med de frie grundskoler samt efterskoler, hvilket vil være fokus 
for dette afsnit. 
 

4.1 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
Udgangspunktet for styrelsens kontrol af de frie skoler er det såkaldte ”stå-mål-med-krav”. Med kravet 
menes, at undervisningen på de frie skoler i henhold til friskoleloven skal stå mål med, hvad der kræves i 
folkeskolen. Derfor skal elever, der forlader 9. eller 10. klasse have samme muligheder videre i uddannel-
sessystemet, som elever fra folkeskolen. 
 
Derudover gælder, at skolerne ”skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et 

samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt 

for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene” (§1 stk. 2, Fri-
skoleloven). 
 
Tilsynet kan opdeles i tre forskellige typer tilsyn: risikobaseret tilsyn, tematisk tilsyn og enkeltsagstilsyn. De 
tre typer præsenteres kort i tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1: Statens tilsyn med de frie skoler 

Risikobaseret tilsyn Tematisk tilsyn Enkeltsagstilsyn 

Skolerne udvælges på baggrund 
af:  

- Screeninger af resultater ved 
folkeskolens afgangsprøver  

- Overgang til ungdomsud-
dannelser 

Det risikobaserede tilsyn gen-
nemføres hvert andet år. 

Skolerne udvælges på baggrund 
af: 

- Et parameter, der har voldt 
skolerne problemer  

- Et parameter, hvor der er 
politisk ønske om fokus 

Skolerne udvælges på baggrund 
af: 

- Henvendelser 
- Opfølgning til det risikobase-

rede eller tematiske tilsyn 
- Oplysninger fra andre myn-

digheder eller pressen 

 
Hvis der er tvivl om, hvorvidt undervisningen lever op til de gældende krav, kan styrelsen vælge at iværk-
sætte et skærpet tilsyn. Det kan således iværksættes som følge af det almindelige tilsyn eller ved henven-
delser fra tilsynsførende, hvis skolen ikke har efterlevet dennes påbud. Det skærpede tilsyn indeholder 
blandt andet, at styrelsen overværer en stor del af undervisningen i alle klasser og alle fag. Derudover vil 
styrelsen også holde møder med den daglige ledelse, lærerne og skolebestyrelsen. Styrelsen kan vælge at 
komme uanmeldt til undervisningen samt afholde tests. 
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Det skærpede tilsyn munder ud i en rapport, hvor styrelsen vurderer kvaliteten af undervisningen. På bag-
grund af denne rapport træffer styrelsen afgørelse af, om skolen kan fortsætte som hidtil, hvis der ikke var 
væsentlige kritikpunkter, eller om skolen skal have et påbud om at rette op på kritikpunkterne inden for en 
bestemt periode. Styrelsen kan også afgøre, at en skole skal fratages tilskud og retten til at være fri grund-
skole.  
Der føres også tilsyn med skolernes økonomi baseret på de indsendte regnskaber og nøgletalsovervågning. 
 

4.2 Styrelsens tilsyn med frie skoler i 2015 
Hvert år afrapporterer styrelsen sine aktiviteter på tilsynsområdet, hvilket er grundlag for dette afsnit. Her 
præsenteres kort, hvilke aktiviteter styrelsen havde på friskoleområdet i 2015. 
 
Sidste år førte styrelsen et tematisk tilsyn med frie grundskoler uden overbygning. Her undersøgte de fem 
tilfældigt udvalgte skoler ud af de 111 skoler uden overbygning for at sikre, at undervisningen står mål med, 
hvad der kræves i folkeskolen.  
 
I 2015 blev der ligeledes ført 20 enkeltsagstilsyn. 11 af disse tilsyn var videreført fra 2014. Af de 20 tilsyn 
blev 7 afsluttet og 13 er blevet videreført til 2016. Tre af tilsynene var med frie grundskoler, der blev udta-
get til det risikobaserede tilsyn i 2014. Yderligere var et tilsyn med en fri grundskole, der var udtaget til te-
matisk tilsyn i 2014. 
 
Tilsynene blev hovedsageligt iværksat på baggrund af problemer med stå-mål-med-kravet, mens enkelte 
tilsyn omhandlede kravet om at lære eleverne om frihed og folkestyre. Sagerne omhandlede blandt andet 
manglende mål og undervisningsplaner i et eller flere fag, varetagelsen af specialundervisning, integration 
af IT og medier i undervisningen, manglende evaluering af skolens samlede undervisning og mangelfulde 
tilsynserklæringer og hjemmesider. De fleste tilsyn blev iværksat på baggrund af henvendelser fra forældre 
eller tidligere elever. 
 
Ud af enkeltsagstilsynene blev én fri grundskole givet et påbud om at forbedre undervisningen på det prak-
tisk-musiske fagområde. Ingen af tilsynene førte til et skærpet tilsyn i 2015.  
 
For efterskolerne blev der i 2015 ført tematisk tilsyn med skoler, der ikke afholder prøve i historie. Det kræ-
ves stadig, at disse skoler leverer undervisning, der står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Ud af 18 
efterskoler blev fem skoler udtrukket. Tilsynet med disse skoler afsluttes først i 2016. 
 
Derudover førte styrelsen 9 enkeltsagstilsyn, hvor to af dem var overført fra 2014. Sagerne omhandlede 
tvivl om kvaliteten af undervisningen, oplysninger om prøveafholdelse, skolernes tilsyn med eleverne og 
procedurer i forbindelse med hjemsendelse af elever, der har overtrådt reglerne på skolen. I fire af sagerne 
blev der gennemført tilsynsbesøg. 6 af tilsynssagerne er afsluttet i 2015 uden påbud til skolerne, mens de 
resterende fortsat er under behandling. De fleste af sagerne blev iværksat på baggrund af henvendelser fra 
forældrene. 
 
For det risikobaserede tilsyn gælder både for frie grundskoler samt efterskoler, at disse foretages hvert 
andet år, hvorfor ingen sager blev iværksat i 2015 på baggrund heraf.  
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5. Generelt om frie skolers lærere 
I det følgende vil en række oplysninger om FSL’s medlemmer på de frie skoler præsenteres. Data stammer 
fra forskellige undersøgelser foretaget i løbet af det forgangne år. Figur 5.1 viser lærernes uddannelsesbag-
grund. Data består af besvarelser fra 3.130 medlemmer indsamlet i januar 2016.  

 
Data: FSL. 

Som det fremgår af figuren, er størstedelen af de ansatte FSL-medlemmer uddannede folkeskolelærere. 
Således har 3/4 en uddannelse som folkeskolelærer. Næststørste kategori er en universitetsuddannelse 
med 8% af de ansatte medlemmer. 5% af medlemmerne er uddannede friskolelærere og ligeledes er 5% 
uddannede pædagoger. Derudover har 1% af de ansatte medlemmer en håndværksuddannelse og 2% er 
uddannede meritlærere. De 4% i kategorien andet dækker alt fra læreruddannelse i et andet land til erfa-
ring som ledere eller uddannelse som fysioterapeut.  

Tabel 5.1: FSL’s medlemmer fordelt på beskæftigelsesgrad 

Beskæftigelsesgrad Antal Procent 

100 % 2317 81,56% 

80 % - 99 % 347 12,21% 

60 % - 79 % 76 2,68% 

40 % - 59 % 59 2,08% 

20 % - 39 % 34 1,20% 

Under 20 % 8 0,28% 

I alt 2841 100% 
Data: FSL 
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Figur 5.1: Lærernes uddannelsesbaggrund
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Tabel 5.1 viser FSL’s medlemmers beskæftigelsesgrad ude på skolerne. Data herfor er ligeledes hentet fra 
en spørgeundersøgelse udsendt til alle medlemmer i beskæftigelse. 2841 svarede på spørgsmålet. Som det 
fremgår af tabellen er langt størstedelen af medlemmer ansat på fuldtid. Således har 81,5 % en beskæfti-
gelsesgrad på 100%. 12% har en beskæftigelsesgrad mellem 80 og 99%. Langt størstedelen af FSL’s med-
lemmer er således beskæftiget i en 80% stilling eller derover. Kun lidt over 6% af FSL’s medlemmer har en 
beskæftigelsesgrad på under 80%.  

5.1 Trivslen på de frie skoler 
I slutningen af april 2016 udsendte Frie Skolers Lærerforening en trivselsundersøgelse til vores medlemmer. 
2.872 medlemmer svarede på spørgeskemaet, og de centrale resultater af undersøgelsen præsenteres i det 
følgende.  

Da det er anden gang trivselsundersøgelsen gennemføres, er der mulighed for at sammenligne tallene fra 
hhv. 2015 og 2016. For langt de fleste svar gælder, at der ikke er nogen særlig forskel på, hvilken skoletype 
medlemmet arbejder på. Heller ikke alder, køn, ansættelsesgrad eller skolestørrelser ser ud at have nogen 
større betydning i forhold til trivsel og arbejdsmiljø. Svarene fordeler sig forholdsvis jævnt på disse bag-
grundsoplysninger. De få steder, hvor oplysningerne alligevel har en betydning, er det nævnt. 

Først og fremmest viser Trivselsundersøgelsen, at op mod 72 % af lærerne på de frie skoler trives på deres 
skole, mens kun lidt over 6 % ofte ikke trives på deres arbejdsplads. 87 % af lærerne oplever, at de leverer 
en meningsfuld arbejdsindsats. Disse tal stemmer overens med resultatet fra undersøgelsen i 2015. 

5.1.1 Forholdet mellem opgaver, kvalitet og tid 
Figur 5.2 herunder viser besvarelser på spørgsmålet ”Hvor tit oplever du, at der er et passende forhold mel-
lem mængden af opgaver og den tid du har til at udføre dem?”, hvor svarene er givet på en skala fra 1-5, 
hvor 1 er altid, og 5 er aldrig.  

 
Data: FSL’s trivselsundersøgelser 
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Figur 5.2: Mængden af opgaver i forhold til tid
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Svar på spørgsmålet: 
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at der er et passende 
forhold mellem 
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og den tid du har
til at udføre dem?"
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Som det fremgår af figuren, oplever ca. 45 % altid eller det meste af tiden et passende forhold mellem 
mængden af opgaver og den tid, der er til rådighed i 2016. 23 % oplever aldrig eller sjældent, at der er et 
passende forhold mellem mængden af opgaver og den tid, de har til at udføre dem i 2016. Sammenlignes 
med tal for samme undersøgelse i 2015 ses det, at der er svagt stigende antal medlemmer i forhold til un-
dersøgelsen sidste år, som mener, at der er et passende forhold mellem mængden af opgaver og den tid, 
der er til rådighed. 

Figur 5.3 viser besvarelser på spørgsmålet "Hvor tit oplever du, at kravene om kvalitet i opgaveløsningen er 
for høje i forhold til den tid, der er til rådighed?". Også her er svarene givet på en skala fra 1-5, hvor 1 er 
altid, og 5 er aldrig.  

 
Data: FSL’s trivselsundersøgelser 

Af figuren ses det, at ca. 39 % aldrig eller næsten aldrig finder, at kravene er for høje i 2016. Omvendt fin-
der cirka 30 % at kravene ofte er for høje i forhold til tiden, der er til rådighed i 2016. Sammenlignes med 
resultaterne for 2015 ses det, at der har været en lille stigning i folk, der ofte finder, at kravene er for høje i 
forhold til tiden, mens der har været et fald i personer, der finder, at kravene sjældent eller aldrig er for 
høje i forhold til den tid, der er til rådighed. 

5.1.2 Forventninger fra forældre og ledelse 
Figur 5.4 viser besvarelse på spørgsmålet ”Hvor tit oplever du, at lederens forventninger kræver en ekstra-
ordinær indsats af dig?”, hvor besvarelserne atter går fra 1-5. 
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Figur 5.3: Forholdet mellem kvalitet i 
opgaveløsningen og tid til rådighed
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Svar på spørgsmålet: 
"Hvor tit oplever du, 
at kravene om kvalitet i
opgaveløsningen er for 
høje i forhold til den tid, 
der er til rådighed?"
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Data: FSL’s trivselsundersøgelser 

Figur 5.4 viser, at ca. 29 % ofte eller altid føler, at lederens forventninger kræver en ekstraordinær indsats i 
2016. Ca. 33 % føler aldrig eller sjældent, at det er tilfældet i 2016. Sammenlignes med tallene fra 2015, er 
der sket en mindre stigning i antallet af medlemmer, der mener, at lederens forventning kræver en ekstra-
ordinær indsats. I 2015 oplevede 23 %, at lederens forventninger krævede en ekstraordinær indsats, mens 
43 % ikke følte sig presset af lederens forventninger. I figur 5.5 vises resultaterne for samme spørgsmål, 
men hvor det er forældrenes forventninger, der spørges til. 

 
Data: FSL’s trivselsundersøgelser 

Som det fremgår af figuren, føler lidt over 40 %, at de må yde en ekstraordinær indsats for at opfylde for-
ældrenes forventninger til skolen i 2016. Sammenlignet med 2015, hvor det var 28 %, er det en stigning på 
12 procentpoint. 
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Omvendt er der ca. 30 % i 2016, der ikke eller sjældent føler sig presset af forældrene. I 2015 var det 36 %. 

5.1.3 Indflydelsen er stigende 
Figur 3.6 viser resultaterne fra spørgsmålet ”Hvor tit oplever du, at du har den indflydelse, som du har brug 
for (fx i forhold til mængden af arbejdet, skematilrettelæggelse, mødetiden)?”. Besvarelserne er givet på en 
skala fra 1-5, hvor 1 er altid, og 5 er aldrig.  

 
Data: FSL’s trivselsundersøgelser 

Figur 5.6 viser, at ca. 22 % mangler indflydelse i 2016. Omvendt føler 44 %, at de har den indflydelse, de har 
brug for i 2016. Sammenlignes med 2015 ses det, at andelen af medlemmer, der mangler indflydelse er 
faldet. Således svarede 29 % i 2015, at de sjældent eller aldrig havde den indflydelse, de havde brug for. 
Samtidig var antallet af medlemmer, der havde den indflydelse, de havde brug for 37 % i 2015. Der er altså 
sket en stigning i antallet af medlemmer, der har den indflydelse, de har brug for og samtidig et fald i ande-
len af medlemmer, der ikke har den indflydelse, de har brug for.  

5.1.4 Vold, trusler, chikane og mobning 
Ud af alle besvarelser har 191 medlemmer svaret, at de har oplevet vold eller trusler fra elever inden for 
det sidste år. Det svarer til at næsten 7 % har oplevet vold eller trusler. 2,5 % har været udsat for vold eller 
trusler fra forældre. Derudover har omkring 1 % oplevet vold eller trusler fra andre med tilknytning til sko-
len. Det kan eksempelvis være venner til elever, kolleger eller ledere. Lærere på kostskoler er mest udsatte. 
Her har næsten 37 % oplevet vold eller trusler fra elever. Modsat er lærere på realskoler/privatskoler de 
mindst udsatte. På dette område har der ikke været en betydelige udvikling i hverken positiv eller negativ 
retning sammenlignet med 2015. 

Ca. 15 % af de adspurgte har været udsat for chikane, mobning eller anden krænkende adfærd inden for 
det sidste år. Kigges der nærmere på typen af chikane ses det, at medlemmerne i højere grad har været 
udsat for elektronisk chikane fra forældre sammenlignet med fra eleverne. Derudover ses det, at flere med-
lemmer har været udsat for krænkende adfærd eller mobning fra kolleger og ledere.   
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Svar på spørgsmål: 
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6. Udskrivninger 
I henhold til Friskolelovens §1 har frie grundskoler ret til selv at bestemme, hvilke elever de vil have på sko-
len. Heraf følger, at skolerne også afgør, hvilke elever de ikke kan eller vil have på skolen. Der sker således 
uønskede eller ufrivillige udskrivninger fra skoler.  
I det følgende præsenteres data for udskrivningen af elever. Data herfor er udelukkende hentet fra en un-
dersøgelse foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). 

6.1 Udskrivninger på frie grundskoler 
Tabel 6.1 herunder viser antallet af udskrivninger på de frie grundskoler.  

Tabel 6.1: Samlet antal udskrivninger pr. fri grundskole i 
skoleårene 2014/15 og 2015/16 

 Antal Procent 

Ingen udskrivninger  147 48% 

1-3 udskrivninger 114 37% 

4-6 udskrivninger 32 10% 

7-9 udskrivninger 6 2% 

10 eller flere udskrivninger 10 3% 

Total 309 100% 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere 
på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. 

 

Af i alt 309 adspurgte frie grundskoler, har lige under halvdelen slet ikke udskrevet elever. Således har 147 
eller 48 % af de frie grundskoler ikke udskrevet elever i skoleårene 2014/15 og 2015/16. 37 % af skolerne 
har udskrevet 1-3 elever, imens kun 15 % har udskrevet 4 eller flere. Sammenlignes de to skoleår hver for 
sig, viser det sig, at resultaterne i høj grad er sammenlignelige. Det vil sige, at de skoler, der har få eller 
ingen udskrivninger i det ene skoleår også har få eller ingen det andet skoleår. Omvendt har 10 frie grund-
skoler (3 %) foretaget mindst 4 udskrivninger i begge skoleår. Der er således en lille gruppe frie grundskoler, 
som konsekvent har et højt antal af udskrivninger i de to skoleår sammenlignet med andre frie grundskoler. 

I tabel 6.2 herunder undersøges antallet af udskrivninger i forhold til skoleforening. For at tage højde for 
skolestørrelser, angives antallet af udskrivninger pr. 100 elever.  
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Tabel 6.2: Samlet antal udskrivninger pr. 100 elever pr. fri grundskole i skoleårene 2014/15 og 2015/16 fordelt på 
skoleforening 

 Ingen ud-
skrivning 

1-3 udskriv-
ninger 

4-6 udskriv-
ninger 

7-9 udskriv-
ninger 

10 eller flere 
udskrivninger 

Total 

Danmarks Privat-
skoleforening 
(N=100) 

35% 62% 1% 0% 2% 100% 

Dansk Friskole- 
forening (N=178) 

53% 36% 5% 4% 2% 100% 

Foreningen af 
Kristne Friskoler 
(N=21) 

57% 38% 0% 5% 0% 100% 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler 

Som det fremgår af tabellen, har Dansk Friskoleforening med 53 % og Foreningen af Kristne Friskoler med 
57 % den største andel skoler, der ikke har foretaget udskrivninger. Omvendt har Dansk Privatskoleforening 
en større andel af skoler, der har foretaget 1-3 udskrivninger pr. 100 elever.  

I kategorierne for flere udskrivninger (4-6, 7-9 og 10 eller flere) har Danmarks Privatskoleforening kun 3 % 
af deres skoler, mens Dansk Friskoleforening har et relativt stort antal udskrivninger, jævnfør at 11 % af 
skolerne i Friskoleforeningen udskriver mere end 4 elever årligt. Foreningen af Kristne Friskoler har 5 % af 
skolerne, hvor der udskrives mellem 7 og 9 elever årligt. 
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I tabel 6.3 vises udskrivningerne i forhold til årsag.  

Tabel 6.3: Antal udskrivninger på frie grundskoler pr. årsag i skoleårene 2014/15 og 
2015/16 (N = 309) 

 Antal Procent 

Psykiske og/eller sociale vanskeligheder 136 23% 

Overtrædelse af skolens regler 118 20% 

Andet 81 14% 

Samarbejdsvanskeligheder med forældre 74 13% 

Manglende engagement hos eleven 50 9% 

Manglende betaling af skolepenge 40 7% 

For stort fravær 33 6% 

Faglige vanskeligheder 27 5% 

Indbyrdes forældrestridigheder vedr. skolevalg 26 4% 

Total 585 100% 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på frie grundskoler, eftersko-
ler og frie fagskoler 

 

Af tabellen fremgår det, at den største årsag til udskrivninger er psykiske og/eller sociale vanskeligheder 
med 23 %. Næst flest skyldes overtrædelse af skolens regler med 20 %. Faglige vanskeligheder og indbyrdes 
forældrestridigheder vedrørende skolevalg er de årsager, der er skyld i færrest udskrivninger.  

6.2 Udskrivninger på efterskoler 
I modsætning til frie grundskoler, ligger retten til udskrivning af elever for efterskoler ikke i efterskoleloven, 
men findes derimod i Aftaleloven. I tabel 6.4 herunder vises antallet af udskrivninger for efterskoler i skole-
årene 2014/15 og 2015/16. 

  



  Marts 2017 

Side 36 af 46 
 

 

Tabel 6.4: Antal udskrivninger pr. efterskole i skoleårene 
2014/15 og 2015/16 

 Antal Procent 

Ingen udskrivninger 29 19% 

1-3 udskrivninger 46 31% 

4-6 udskrivninger 35 23% 

7-9 udskrivninger 14 9% 

10 eller flere udskrivninger 27 18% 

Total 151 100% 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere 
på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler 

 

I modsætning til de frie grundskoler, har størstedelen af efterskolerne oplevet at udskrive elever. Således 
har kun 19 % af efterskolerne i undersøgelsen, svarende til 29 skoler, ingen udskrivninger i perioden. Med 
31 % (46 skoler) har den største andel af skolerne haft 1-3 udskrivninger i skoleårene 2014/15 og 2015/16. 
23 % har udskrevet 4-6 elever og 9 % 7-9 elever, mens 18 % har udskrevet 10 eller flere.  

I tabel 6.5 vises udskrivningerne i forhold til årsag. I tallene indgår både udskrivninger på efterskoler samt 
frie fagskoler. Det er ikke muligt at fratrække de frie fagskoler, men der er tale om 16 skoler med maksimalt 
24 udskrivninger i alt.  
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Tabel 6.5: Antal udskrivninger pr. årsag i skoleårene 2014/15 og 
2015/16 for efterskoler og frie fagskoler10 (N=159) 

 Antal Procent 

Overtrædelse af skolens regler 528 67% 

Psykiske og/eller sociale vanskeligheder 113 14% 

Manglende engagement hos eleven 67 9% 

Andet 37 5% 

For stort fravær 22 3% 

Manglende betaling af skolepenge 9 1% 

Samarbejdsvanskeligheder med foræl-
dre 6 1% 

Indbyrdes forældrestridigheder vedr. 
skolevalg 4 1% 

Faglige vanskeligheder 1 0% 

Total 787 100% 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på frie 
grundskoler, efterskoler og frie fagskoler 

 

For udskrivninger på efterskoler gælder, at 2/3 af dem skyldes overtrædelse af skolens regler. Som den 
næststørste årsag er psykiske og/eller sociale vanskeligheder med 14 %. Færrest bliver udskrevet på grund 
af faglige vanskeligheder eller indbyrdes forældrestridigheder vedrørende skolevalg. 

 

  

                                                           
10 Det er her ikke muligt at fratrække de frie fagskoler, men da der er tale om 16 skoler med maksimalt 24 udskrivnin-
ger, er det begrænset, hvor stor indflydelse disse skoler har på det samlede billede 
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7. Løn på frie skoler 
Sammenligner man den løn, som lærerne på de frie skoler får med folkeskolelærernes løn, viser det sig, at 
grundskolelærerne i gennemsnit tjener næsten 1.500 kr. mindre om måneden end kollegerne i folkeskolen, 
mens efterskolelærerne i gennemsnit tjener ca. 2.400 kr. mindre om måneden end folkeskolelærerne.  

Tallene er beregnet ved at sammenligne lønstatistik fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor for 
folkeskolelærerne med fordelingssekretariatets oplysninger om grundskolelærernes lønforhold og Finans-
ministeriets oplysninger om efterskolelærernes løn. Tallene er vægtede, så forskelle i lærernes alder er 
fjernet fra ligningen. Her er altså tale om en statistisk sammenligning ud fra indrapporterede tal.  
 
Kigger vi nærmere på efterskolelærernes løn, er det sådan, at da efterskolelærere arbejder en hel del om 
aftenen og i weekenderne. Derfor burde deres løn ligge højere end både folkeskolelærernes og lærerne på 
de frie grundskolers løn. Frie Skolers Lærerforening har anslået, at efterskolelærernes årsløn burde ligge 
5.000 kr. over grundskole- og folkeskolelærernes. Med den forudsætning er efterskolelærernes månedsløn 
ca. 2.800 kr. for lav pr. måned.  
 

Lønforskellen og udviklingen i overenskomstperioden 
De ovenstående forskelle giver kun et øjebliksbillede. Det er forskellene, som de så ud den 1. april 2016, 
hvor de seneste løntal blev indberettet.  

Ser vi på den resterende del af overenskomstperioden, dvs. perioden frem til 1. april 2018, så vil lønforskel-
lene være afhængig af resultater fra de lokale lønforhandlinger på de frie skoler. Hvis det lykkes lokalt på de 
frie skoler at få forhandlet solide lønstigninger hjem, vil løngabet mellem de frie skoler og folkeskolen 
mindskes. I modsat fald vil problemet vokse sig større.  

Figur 7.1 viser lønudviklingen fra 2014 og frem til 2018. Her er der taget udgangspunkt i de sidst kendte 
faktiske lønninger fra hhv. folkeskolen, de frie grundskoler og efterskoler, 1. april 2016. Her ses den store 
og forsatte forskel mellem frie skoler og folkeskolen. Frie Skolers Lærerforening iværksatte i 2015 en løn-
kampagne, der havde til formål, inden for tidsrammen 2015-2018, at reducere lønforskellen mellem folke-
skolen og de frie skoler. Midlet til at nå målet er at sikre en markant udvikling i værdien af de lokale løntil-
læg. Den foreløbige effekt af lønkampagnen kan ses på 2016-tallet, hvor forskellen mellem folkeskolen og 
de frie skoler er reduceret ift. 2015. Linjernes forløb for 2017 og 2018 er et resultat af en fremskrivning, 
hvor udviklingen fra 2015 til 2016 i netop de lokale løntillæg er forudsat gældende også for de sidste to år i 
kampagneperioden. De prikkede linjer, derimod, viser, hvordan lønningerne ville udvikle sig, hvis de lokale 
løntillæg beholdt den værdi, de havde pr. april 2015.  
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Data: Fordelingssekretariatet (frie grundskoler), Lønoverblik (efterskoler) samt Kommunernes og regionernes Lønda-
takontor (folkeskolen). 
Note: Figuren bygger på faktiske tal for 2014 til 2016, som derefter er fremskrevet til 2018. 
 
Behovet for en markant udvikling i de lokale løntillæg på de frie skoler i perioden 2015 til 2018 skal findes i, 
at de øvrige løndele efter al sandsynlighed vil udvikle sig mere positivt i folkeskolen end på de frie skoler. 

Med andre ord: Der er behov for, at der bliver skruet endnu mere op for de lokale løntillæg på de frie skoler 
for at sikre, at lønningerne over en overskuelig tidsperiode flugter med hinanden. 

 
Løn og skolestørrelse 
Figurerne herunder viser gennemsnitslønnen for en lærer på henholdsvis en fri grundskole og efterskole i 
forhold til skolens størrelse. 
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Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal 2015 tal. 

Note: Den gennemsnitlige opgørelse af lærerløn er inklusiv pensionsbidrag og lønninger til skolelederen, viceskolele-
der og afdelingsledere som derfor også indgår i gennemsnitsberegningerne. 

 

Data: Undervisningsministeriets regnskabsportal 2015 tal. 
Note: Den gennemsnitlige opgørelse af lærerløn er inklusiv pensionsbidrag og lønninger til skolelederen, viceskolele-
der og afdelingsledere som derfor også indgår i gennemsnitsberegningerne. 

På baggrund af figur 7.2 og 7.3 kan det udledes, at der er en generel tendens til, at jo flere elever skolen 
har, jo højere er den gennemsnitlige lærerløn. Det er imidlertid værd at bemærke, at de største efterskoler 
så vel som grundskoler har en relativt lavere gennemsnitsløn. Forskellen er størst på blandt efterskoler. Her 
er det vigtigt at bemærke, at der er relativt få skoler med mellem 200 og 299 og flere en 299 elever, hvorfor 
lønnen blandt disse skoler kan være drevet af få særlige skoler. 

Der ses således i høj grad det samme mønster på efterskoler og frie grundskoler.    
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8. Afskedigelser på frie skoler 
I alt er der blevet afskediget 3013 lærere på frie skoler siden i perioden 2009-2016. Fordelingen af afskedi-
gelser i hvert enkelt kvartal vises i figur 8.1 herunder. 

 
Data: Frie Skolers Lærerforening 

Generelt har der været en stigende tendens frem mod 2012. Det store antal afskedigelser i 2012 skyldes 
især, at mange skoler det år gik konkurs. Siden 2012 har der været en nedadgående tendens i antallet af 
afskedigelser frem mod 2016.  

Generelt afskediges flest i årets første halvår. Ses på antallet af afskedigede i 1. og 2. kvartal i 2016 ses det, 
at antallet af afskedigelser for perioden er det laveste siden 2009. Dette skyldes især de få afskedigelser i 1. 
kvartal. I alt er det blevet afskediget 304 lærere i 2016, hvilket er der laveste antal afskedigelser siden 2009. 

Generelt afskediges der flest medlemmer, hvilket vises i figur 8.2 Kigges der på fordelingen af afskedigelser 
på medlemmer og ikke-medlemmer i perioden 2009-2016 er 62 % af de afskedigede medlemmer og 38 % 
er ikke-medlemmer. Antages det, at FSL organiserer 2/3 af alle lærere på de frie skoler, er der altså en lille 
overrepræsentation af afskedigelser af ikke-medlemmer. Det skyldes, at der i årene 2009-2011 samt i 2014-
2016 var en overrepræsentation af afskedigede ikke-medlemmer. I 2012-2013 var fordelingen tæt på at 
være 2/3 medlemmer og 1/3 ikke-medlemmer.  
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Data: Frie Skolers Lærerforening 

Da der er flere grundskoler end efterskoler, afskediges der naturligvis også flere lærere på grundskolerne. 
For at sammenligne mellem de to skoletyper benyttes antallet af årsværk, hvilket ses i figur 8.3. Her ses det, 
at der for alle årene, på nær 2010, 2014 og 2015, er blevet afskediget procentuelt flere efterskolelærere 
end grundskolelærere. Desuden har der for både efterskole- og grundskolelærere været en stigende ten-
dens i afskedigelserne frem til 2012. i 2012 blev, som tidligere nævnt, et stort antal efterskolelærere afske-
diget, da flere skoler gik konkurs. Siden 2012 er andelen af afskedigede efterskolelærere faldet frem til 
2015, mens det for grundskolelærere også er faldet frem til 2015 med undtagelse af en stigning i 2014.  

 

 
Data: Frie Skolers Lærerforening 
*Der findes endnu ikke årsværk for 2016, hvorfor figuren kun går til 2015.  
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Årsagerne til afskedigelserne er undersøgt ved at se på hovedårsagen for skolens afskedigelse af lærerne. I 
figur 8.4 ses årsag fordelt på år fra 2009 til og med december 2016. 

 
Data: Frie Skolers Lærerforening 
 

Figur 8.4 viser, at betydningen af skoleforhold stiger frem til 2012, hvor 52 % af afskedigelserne skyldes 
skoleforhold, hvilket hovedsageligt dækker over økonomiske årsager (eksempelvis faldende elevtal, falden-
de tilskud, skolen skal spare, arbejdsmangel, strukturændringer, omstruktureringer). Samtidig skyldes 13 % 
af afskedigelserne skolelukninger eller konkurser. 65 % af afskedigelserne i 2012 skyldes således årsager, 
som lærerne ikke selv direkte har indflydelse på. Efter 2012 falder andelen af afskedigelser grundet skole-
forhold samt skolelukning eller konkurs frem mod 2015, hvor 43 % af afskedigelserne skyldes disse årsager. 
I 2016 skyldes 40 % af alle afskedigelser skoleforhold og skolelukning eller konkurs. 

Afskedigelser med begrundelsen Sygdom ligger nogenlunde stabilt for hele perioden med små fald og stig-
ninger løbende. Det samme gælder afskedigelser med årsagen ”Ansattes forhold”. 
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9. Medlemsudvikling i Frie Skolers Lærerforening 
Medlemstallet opgøres på to måder. For det første udregnes medlemstallet i antal personer ekskl. ledere. 
Dernæst benyttes kontingentmedlemstallet, som er et vægtet medlemstal, der særligt benyttes i budget-
lægningen og i andre økonomi-sammenhænge. 

9.1 Antal medlemmer 
I alt er der i december 2016 9.039 medlemmer af Frie Skolers Lærerforening. Udviklingen i antallet af med-
lemmer kan ses i figur 9.1 herunder. Som det fremgår af figuren, har der siden april 2015 været en opadgå-
ende tendens, kun afbrudt af medlemsfald i enkelte måneder. Generelt ses der typisk et fald i juli måned, 
da afslutningen af skoleåret også er perioden for arbejdsskift. Kigges der på juli 2014 ses det, at der også 
her har været et fald, som dog var noget større end i juli 2015. Desuden opleves der også typisk fald i de-
cember, hvilket dog ikke har været tilfældet i 2016.  

 
Data: Frie Skolers Lærerforening. 

9.2 Antal kontingentmedlemmer 
For at tage højde for de forskellige typer af medlemmer med forskellige kontingentsatser anvendes begre-
bet ”kontingentmedlemmer” - et vægtet medlemsbegreb, som kan bruges til at sammenligne udviklingen i 
kontingentbetalingen. Det er vigtigt at understrege, at kontingentmedlemmer er et vægtet medlemstal, og 
ikke medlemstallet forstået som antal personer. 

Et kontingentmedlem er et medlem, som betaler fuldt kontingent. Almindelige medlemmer betaler fuldt 
kontingent, derfor tæller de 100 %, mens medlemmer på nedsat kontingent betaler halvdelen af det fulde 
kontingent i forhold til de fuldtidsansatte. Således tæller ”almindelige medlemmer under 50 %” kun 50 % i 
medlemsberegningen.  

Figur 9.2 viser, at antallet af kontingentmedlemmer er faldet meget frem til december 2014 sammenlignet 
med januar 2013. Faldet fra november til december skyldes mange udmeldelser pr. 31.12-2013, hvor kon-
tingentsatserne steg. Antallet af kontingentmedlemmer stiger fra oktober til november 2014, da nyuddan-
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nede lærere kan få de første 3 måneder kontingentfrit, og størstedelen af dem dermed først betaler kon-
tingent fra november. Dette er også tilfældet fra oktober til november 2015 og 2016.  

Data: Frie Skolers Lærerforening. 

9.3 Ind- og udmeldelser fra 2010-2016 
Figur 9.3 viser fordelingen af indmeldte og udmeldte for årene 2010-2016. I figuren ses det, at der har væ-
ret nettotilgang i årene 2010-2013 samt 2015-2016. Kun i året 2014 var der flere udmeldelser end indmel-
delser. Det skyldes hovedsageligt det store antal udmeldelser i december 2014. Kigges der på perioderne 
2010-2013 og 2015-2016 ses det, at tilgangen for de enkelt år stort set er ens. Samtidig fremgår det også af 
figuren, at der i 2015-2016 er flere ind- og udmeldelser end i 2010-2013.  

 

 
Data: Frie Skolers Lærerforening. 
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Figur 9.2: Antal kontingentmedlemmer uden ledere
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Figur 9.3: Ind- og udmeldelser fra 2010-2016
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9.4 Kredsfordeling 
De 8.791 medlemmer i FSL fordeles i kredsene 1-8, der er geografisk bestemt, samt i kreds 0, der er for 
studerende og pensionister. Størrelsen på kredsene varierer meget med kreds 0 som den klart mindste 
kreds med 307 medlemmer og kreds 5 som den største kreds med 1.221 medlemmer. Fordelingen af med-
lemmerne i kredsene kan ses af figur 9.4 herunder. 

Data: Frie Skolers Lærerforening.  
*Kreds 0 er for nogle pensionister og studerende. 
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Figur 9.4: Antal medlemmer
fordelt på kreds december 2016


