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Danmarks Private Skoler

Danmarks Private Skoler er  
interesseorganisation for  
private grundskoler og private 
gymnasiale uddannelser over 
hele Danmark
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Pejlemærke

Frihed

På foreningens skoler  
går ca. 68.000 elever

Foreningen blev stiftet 
i 1891 som ”Danmarks  
Realskoleforening”
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Frie grundskoler
     
Private skoler
   
Frie grundskoler

=
=

   Siden 1970 har ”Frie grundskoler” 
været den samlede betegnelse for 
alle skoler under Lov om friskoler 
og private grundskoler, uanset om 
de navngiver sig friskole, privat-
skole mv. 

   Betegnelsen ”private skoler”  
bruges i denne publikation  
om fakta om foreningens 
medlemsskoler. 

   Betegnelsen ”frie grundskoler” 
bruges i denne publikation  
om fakta om den samlede frie 
grundskolesektor. 
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Historie

Tradition



   De private skoler har en lang historisk tradition i Danmark. 

   De ældste – og stadig eksisterende private skoler – har rødder tilbage til 1500-tallet. 

   En stor del af de private skoler er oprettet i 1800- og 1900-tallet, hvor den spirende 
middelklasse var optaget af at etablere skoletilbud – til såvel drenge som piger – der 
gav dem (reale) reelle færdigheder indenfor læsning og skrivning, sprogfag, matematik 
og naturvidenskaberne.

   Den første lovgivning vedrørende de frie grundskoler opstår i 1855,  
hvor den første egentlige lov om friskoler og private skoler vedtages.  
Fra dette tidspunkt får skolerne et statsligt driftstilskud. 
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Grundloven
§

Rammevilkår



   Den helt afgørende præmis for de frie grundskoler er Grundlovens § 76. 

   I Grundloven fastslås det, at der i Danmark er undervisningspligt og ikke skole-
pligt. Det fastslås også, at forældre har en grundlovssikret ret til selv at etablere 
skole- og undervisningstilbud, der stemmer overens med deres værdier og under-
visningssyn, så længe undervisningen står mål med den offentlige skoles.

   Grundloven sikrer frihedsrettigheder og beskyttelse for mindretal. Den giver 
forældre en helt afgørende rettighed til at vælge, hvordan deres børn skal  
undervises. 

   En fri grundskole skal have beskrevet det værdigrundlag, som skolen bygger på.  
Det kan være særlige pædagogiske, ideologiske, religiøse eller samfundsmæssige 
syn, hvorpå skolen bygger sit virke og undervisning. 

   Den væsentligste lovgivning omkring de frie grundskoler findes i Lov om friskoler 
og private grundskoler. Hertil kommer en række bekendtgørelser, der fastsætter 
rammer for det statslige driftstilskud, skolernes administrationsgrundlag mv. 
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Udviklingen i koblingsprocenten:



   Frie grundskolers økonomi baseres dels på et statstilskud og dels på en egenfinansiering,  
der oftest er forældrebetaling (skolepenge). 

   Forældrebetalingen på de private skoler ligger typisk mellem 1.000 og 2.000 kr. pr. måned. 
Forældrebetalingen er højest i større byer og lavest i tyndt befolkede områder. 

   Statstilskuddet lå i mange år stabilt på 75 % af den gennemsnitlige udgift pr. elev i folkeskolen 
(koblingsprocenten), men blev over en 4-årig periode nedsat til 71 % (figur).

   De senere år er koblingsprocenten steget, så den igen er 75 % plus et ekstra socialt relateret 
procentpoint (altså 76 %).

   Det er for det offentlige en stor besparelse, når børn går på en fri grundskole – ca. 2 mia. kr.

   I 2019 skal kommunerne tilbagebetale ca. 38.000 kr. for hver elev, der går på en fri grundskole. 
Men samtidigt sparer de deres egen udgift til eleven i folkeskolen. 

   De kommunale udgifter er gennemsnitlig ca. 68.000 kr. pr elev i folkeskolen. 

   Det statslige tilskud til de frie grundskoler udgør 49.000 kr. pr. elev (Finanslov 2019).

   Der foretages en omfordeling mellem store og små frie grundskoler, således at små skoler  
modtager et større tilskud pr. elev. 
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Socioøkonomisk 
elevfordeling

63 %



   I gennemsnit har privatskolerne et elevgrundlag med en stærkere socioøkonomisk 
baggrund end folkeskolerne, men inden for begge skoletyper er der stor variation. 
Der er elever med både stærk og svag socioøkonomisk baggrund i begge skoletyper. 

   Sammenligner man en privat skole med den eller de nærmeste folkeskoler ud fra en 
gennemsnitsbetragtning, viser det generelle billede, at de private skolers elever har 
en socioøkonomisk stærkere profil. Men hele 63 % af privatskolerne har en social 
profilscore, der i gennemsnit har mindre end ét points forskel i forhold til den lokale 
folkeskole. 

   Elever med en stærk socioøkonomisk baggrund har en tendens til at bo  
i udvalgte geografiske områder, og hvor dette er tilfældet, går eleverne  
med en ressourcestærk baggrund også på den lokale folkeskole. 
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   En oplagt mulighed for at give alle 
forældre i Danmark et reelt frit skolevalg 
vil være at forbedre mulighederne for 
at modtage fripladstilskud til forældre-
betalingen. 

   Fripladstilskuddet, der er en selvstændig 
post på Finansloven, udgør i dag under  
25 % af det reelle behov hos forældrene. 

   På Finanslov 2019 er der afsat 25 mio. kr. 
Ved at afsætte flere midler, vil der kunne 
gøres en stor forskel.

Fripladser



25.000.000
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Mønsterbrydere

Ansvar



   Socialt udsatte elever klarer sig bedre i private skoler end i folkeskoler. 
Det gør sig også gældende, når der korrigeres for skolernes socio-
økonomiske sammensætning.

   Blandt elever med svag socioøkonomisk baggrund er der forholdsvis  
flere positive mønsterbrydere fra private skoler end fra folkeskoler. 

   Blandt elever med middel socioøkonomisk baggrund er der forholdsvis 
flere positive mønsterbrydere fra private skoler end fra folkeskoler. 

   Socioøkonomisk ressourcestærke elever klarer sig omtrent lige godt  
i privat- og folkeskolerne.

   Blandt mønsterbryderne fra både privat- og folkeskoler,  
er der en markant overvægt af piger (ca. 60 %).
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   De frie grundskoler tager i høj grad 
ansvar for børn med særlige behov. 

   I 2014 var der lige mange elever  
i frie grundskoler og folkeskoler  
med et stort støttebehov (over 9 
klokketimer / 12 lektioner ugentligt). 
Siden er forskellen vokset.  
I 2017 var der 2.416 elever med  
et stort støttebehov i de frie grund-
skoler, mens tallet for samtlige  
folkeskoler var 1.616 elever (figur).
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Resultater og  
undervisningseffekt

Faglighed



   Elever fra private skoler opnår generelt højere karakterer end elever i folkeskolen. Dette gælder også, 
når man sammenligner privatskole- og folkeskoleelever med samme sociale baggrund og fra skoler  
og kommuner med samme karakteristika. 

   Elever fra private skoler ligger 0,39 karakterpoint højere end folkeskoleelever med samme sociale baggrund. 

   Elever fra private skoler klarer sig signifikant bedre end folkeskoleelever i alle folkeskolens prøver,  
men forskellene er størst i matematik og retskrivning. 

   Eleverne løftes mere fagligt, hvis de har gået på en privat skole i mere end tre år, end hvis de først  
er skiftet til en privatskole i udskolingen.

   Elever fra private skoler har en større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse  
end folkeskoleelever, også når der er korrigeret for elevernes socioøkonomiske profil, skolens  
socioøkonomiske baggrund og størrelse samt kommunale faktorer.

   Sammenligner man private skoler med den geografisk nærmeste folkeskole, i de tilfælde hvor de to 
skolers sociale profil ligger tæt op ad hinanden, viser en klar tendens, at privatskolerne lokalt løfter 
eleverne mere end folkeskolerne i en positiv retning. 

   I en sammenligning af undervisningseffekten mellem den samlede gruppe af private skoler og  
de socioøkonomisk stærkeste folkeskoler i de kommuner, hvori der er placeret privatskoler, viser  
resultaterne en indikation af, at privatskolernes løfteevne er relativt stærkere.

Resultater og  
undervisningseffekt
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Valg af skole

Anden folkeskole 
15 %

Distriktsfolkeskolen 
63,3 %

Frie grundskoler 
16,7 %

Forældrenes skolevalg: 



   Forældrenes skolevalg er i høj grad knyttet til forældrenes tiltro til og tryghed ved, at forskellige 
skoletyper kan indfri deres præferencer. I 2017 valgte 16,7 % en fri grundskole, 68,3 % valgte 
distriktsfolkeskolen og hele 15 % valgte en anden folkeskole end distriktsfolkeskolen.

   Procentdelen af elever i privatskoler varierer meget rent geografisk. Det skyldes den historiske 
kontekst, hvori de private skoler opstod. Denne geografiske og kommunale variation kan for-
modes at have stor betydning for hvilke forældre, der vælger en privat skole til deres barn. 

   De 59.885 elever, der pr. 1. oktober 2016 gik på en privatskole i Danmark, adskiller sig fra den 
gennemsnitlige folkeskoleelev ved i større grad at bo i eller nær København, Nordsjælland og  
de øvrige større provinsbyer i Danmark. Det er ganske enkelt her, de private skoler er placeret. 

   Privatskolerne ligger i overvejende grad i de gamle købstæder. Det skyldes, at initiativtagerne 
til privatskolerne i historisk kontekst var kendetegnet ved at være borgerskabet, handelsfolk og 
håndværksmestre m.fl., som netop holdt til her. Allerede i 1700-tallet tog disse forældre initiativ 
til de private skoler i bysamfundene, fordi de ønskede deres børn anderledes undervist.  

   Folkeskolerne optager primært elever fra det umiddelbare geografiske nærområde. Privatskolerne 
tiltrækker typisk elever fra et større geografisk opland. Mange forældre på private skoler vægter 
det konkrete skoletilbud højere, end at deres barn går i skole i lokalområdet.
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Kilder
Denne publikation findes på foreningens hjemmeside www.privateskoler.dk.  
Her findes ligeledes links til nedenstående kilder, der uddyber alle publikationens 
faktaoplysninger:

–  ”Ligheder og forskelle – private skoler og folkeskoler i lokalområder”.  
Epinion for Danmarks Private Skoler. Maj 2018

–  ”Frit skolevalg”. Epinion for Undervisningsministeriet. August 2017
–  ”Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau”.  

Epinion for Danmarks Private Skoler. Februar 2016 
–  Finansloven for 2019. Finansministeriet november 2018
–  Danmarks Riges Grundlov. 5. juni 1953 (Grundloven)
–  Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler mv.
–  Undervisningsministeriets statistik og databank. uvm.dk/statistik
–  “10 fordomme og fakta om privatskolerne”. Danmarks Privatskoleforening 2013
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