
Frie grundskolers økonomi



Koblingsprocent



Folkeskole (2015)

64.847 kr. pr. elev

76 %

49.632 kr.

Afsnørede midler

Vikartilskud (62,3 mio. kr.)

Specialundervisning mv. (247 mio. kr.)

Øvrige indtægter:

Forældrebetaling

Donation m.v.
”Diverse” pulje:

Sygedagpengereform

Store / små

Skole / elever

Land / by

Inklusionstilskud

Kobling Driftstilskud

Øvrige tilskud:

Friplads

Befordring

SFO

Bygning

Aktivitetsbestemte 

tilskud

Hvad er en koblingsprocent?



Folkeskolens udgifter

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

Udgift pr. elev

Folkeskolerne

• 2014 og 2015 var år med en høj 
udgiftsstigning i folkeskolerne

• 2016 og 2017 forventes mere 
moderat, men forhåbentlig 
positiv tilskudsudvikling

2018



Aktuelt  om løn

og finanslovsforslag



Finanslovsforslag

Forventes nu først færdigbehandlet og vedtaget efter kommunal – og 
regionalvalg.

Måske ændringer i satserne

Forventes koblingsprocent på 76



Inklusionst ilskud

Følgende intervaller er meldt ud: 

• En grundtakst for skoler med 0-149 elever, ca. 150.000 kr.

• En takst for skoler med 150-299 elever på 80% af grundtaksten, ca. 120.000 kr.

• En takst for skoler med 300-449 elever på 60% af grundtaksten, ca. 90.000 kr.

• En takst for skoler med 450 elever og derover på 40% grundtaksten, ca. 60.000 kr.

Afløser tilskud på 70.0000 kr. pr. elev

Intervallerne er til forhandling endnu



Lønregulering 1. december 2017

Reguleringsprocent ændres fra 4,2446 til 5,7703

Reguleringen er midlertidig og ændres måske primo 2018

Løntabel ligger på hjemmesiden



Nye nye regler for donationer



Hvad er en donation?

Varer

Tjenesteydelser

Kontante beløb

Donationer

Gives de til skolen eller til enkelte elever eller ansatte?



Den tilsynsførende skal i tilsynserklæringen oplyse om 

skolen har modtaget donationer, fra samme donator, 

som overstiger 20.000 kr. eks. moms. eller 

varer/tjenesteydelser svarende hertil.

Oplysninger om navn og adresse skal oplyses i 

tilsynserklæring, offentliggøres på skolens hjemmeside 

samt fremgå af skolens årsrapport. 

Reglerne omfatter også anonyme donationer.

- med seneste ændringer er anonyme donationer 

over 20.000 kr. ikke tilladt

Donationer



Overenskomstforhandling 2018



FSL

• Besværligt forhandlingsklima

• Hvilke krav kan der forventes? 



3F

• Vi forventer at forny overenskomsten 

indenfor den almindelige ramme

• Business as usual



• Overenskomstforhandlingerne er 
afhængig af udfaldet af voldgiften

• Overenskomsten kan blive opsagt til 
bortfald 

BUPL


