
 

Markedsføring for gymnasialt udbud  
 

 

GL mener: 
• Regeringen har med finanslovsforslaget for 2023 nedsat undervisningstaxametrene på de gymnasi-

ale fuldtidsuddannelser med 0,8 pct. Det er forventningen at besparelsen sker op skolernes mar-

kedsføringen. Samlet svare det til godt 67 mio. kr. ud af institutionernes samlede regnskab på 132 

mio. kr. De almene gymnasier og hf-kurser står til at skulle spare omkring 40-42 mio. kr. på mar-

kedsføring. De anvendte 23 mio. kr. på området i 2021 (2023-niveau). 

Det er uklart, hvordan regeringen kan mene, at de almene gymnasier skal spare mere på mar-

kedsføring end de har brugt.   

• Markedsføring i form af reklamer og lignende for uddannelsesinstitutioner skal begrænses. Der skal 

ikke konkurreres om eleverne, men vejledes og oplyses. Oplysning kræver dog også ressourcer, og 

oplysnings- og vejledningsarbejdet konteres typisk under markedsføring. Besparelsen kan ikke kun 

hjemtages ved at fjerne reklamer – eller hele markedsføringsbudgettet. De fleste institutioner vil 

være nødt til at tage en væsentlig del af besparelsen på undervisningen – til skade for eleverne og 

deres lærere. 

GL køber ikke argumentet om, at det bare vil være busreklamer, der stoppes. Det er ren hokus-

pokus. Reelt vil det være undervisningen, som igen står forskud 

• Gymnasierne er allerede blevet skåret på taxameteret i 2019, fordi politikerne ville spare på mar-

kedsføring med fokus på reklamer.  

Den samme besparelse kan ikke hjemtages to gange. 

• Forslaget skærer lidt på erhvervsskolerne og lidt på VUC, men vil reelt lukke ned for oplysning og 

vejledning om de almene gymnasier og hf-kurser. Det giver en uretfærdig og uhensigtsmæssig 

skævhed i muligheder – også for de elever, der gerne vil besøge forskellige ungdomsuddannelser, 

før de træffer deres uddannelsesvalg. 

Ønsker regeringen ikke længere, at de unge kan træffe et oplyst valg af ungdomsuddannelse – 

hvor alle uddannelsesretninger har mulighed for at informere og vejlede? 

• Besparelsen hjemtages på undervisningstaxameteret på trods af, at markedsføring konteres som 

ledelse og administration. Det er ikke kun symbolsk – da undervisningstaxametrene også bruges 

som rettesnor ift., hvor mange ressourcer, skolerne bør bruge på undervisning.  

Hvis der skal skæres på markedsføring, skal ressourcerne tages fra fællestaxameteret - ikke un-

dervisningstaxameteret 

• Gymnasierne har været udsat for massive nedskæringer, og der er brug for at geninvestere – ikke 

gennemføre nye taxameternedsættelser. Der er for lidt tid til at målrette undervisningen til den 

enkelte elevs forudsætninger og behov. Der er heller ikke tid til at se den enkelte klasses behov for 

at kunne flytte sig fagligt, og der er ikke tilstrækkelig tid til den afgørende almendannelse.  Den en-

kelte lærer har også svært ved at danne relationer til den enkelte elev, fordi nedskæringerne har 

betydet, at man som underviser står med op til 200 elever. Det påvirker de unges trivsel, og flere 

falder fra uddannelsen.  

52% af lærerne sagde i en undersøgelse i 2019, at de slet ikke eller i mindre grad har mulighed for 

at se eleverne, og 78% af lærerne, at de slet ikke eller i mindre grad havde mulighed for at give sår-

bare elever den opmærksomhed, de har behov for. 



 

Der er brug for at geninvestere i de gymnasiale uddannelser, der løfter en vigtig samfundsopgave 

sammen med de øvrige ungdoms- og voksenuddannelser. 

• Der har været forslået besparelser på markedsføringen på gymnasierne mindst tre gange uden at 

nogen har interesseret sig for hvad der reelt ligger i skolernes forbrug på området. 

 Der er behov for en undersøgelse af, hvilke indsatser skolerne konterer under ’regnskabsposten’ 

markedsføring.   

Lidt baggrund 
Med finanslovsforslaget for 2023 har regeringen meldt ud, at alle de gymnasiale fuldtidsuddannelser skal 

have nedsat deres undervisningstaxameter med 0,8 pct. Tilskudsreduktionen forudsættes udmøntet gen-

nem faldende udgifter til markedsføring til gymnasiale fuldtidsuddannelser. I Altinget har Undervisningsmi-

nisteren bl.a. udtalt: "Det er jo penge, der bliver brugt på busreklamer. Det er efter min mening totalt over-

flødigt. Altså der er jo ikke nogen elever, der bliver bedre til at gå i skole af det,". De enkelte uddannelser 

skal spare følgende:  

(mio. kr.) Stx Hf Hhx Htx Private I alt 

Besparelse/markedsføring 37 9 12 7 2 67  
Kilde: Finanslovsforslag 2023 og egne beregninger 

Samlet set skal der spares 67 mio. kr. (Undervisningsministeriet skulle have beregnet det til 67,8). På de al-

mene gymnasier er besparelsen estimeret til 42 mio. kr. Dette beløb skal sammenholdes med, hvad der 

blev konteret under markedsføring i seneste regnskabsår – og det var 23 mio. kr. (2023-mniveau). Der er 

altså en forventning om, at de almene gymnasier og hf-kurser skal spare næsten det dobbelte af, hvad de 

anvendte på markedsføring. For VUC og erhvervsskolerne gælder, at de også har andre uddannelser, som  

ikke  foreslås underlagt  tilsvarende besparelser.  

(mio. kr.) Almene gymnasier Erhvervsskoler VUC  Private gymnasier 

Estimeret besparelse 42 19 4 2 

Regnskab 2021 23 92 18 - 
Kilde: Finanslovsforslag 2023 og egne beregninger. Hf er fordelt med 60 pct. aktivitet på almene gymnasier og 40 pct. på VUC. Herudover er 100 pct. 

af stx med hos de almene gymnasier og 100 pct. af hhx og htx med hos erhvervsskoler. Der er dog en mindre aktivitet på tværs.  

De gymnasiale uddannelser fik også nedsat deres taxametre i 2019 for at finansiere en del af FGU-aftalen 

(2018). Nedsættelsen skulle ifølge politikerne findes ved at nedsætte omkostningerne til markedsføring. 

Aftalen gik på, at de almene gymnasier og hf-kurser skulle nedbringe omkostningsniveauet til 0,3 pct., mens 

erhvervsskoler og VUC skulle nedbringe til 0,9 pct. på grund af anderledes uddannelsesudbud (samlet blev 

der dengang skåret 22 mio. kr.  Af den politiske aftale fremgår det, at ”aftalekredsen vil følge udviklingen i 

institutionernes markedsføringsudgifter og tage stilling til, hvorvidt det er nødvendigt med skærpede regler, 

såfremt institutionerne ikke nedbringer deres markedsføringsudgifter.”  

Omkostningerne til markedsføring opgøres separat i institutionernes årsregnskab. Posten dækker hele insti-

tutionen og er dermed ikke fordelt ud på den enkelte uddannelse. Af ministeriets konteringsinstruks frem-

går følgende definition af markedsføring: ”En aktivitet, der har til formål at fremme kendskabet og tiltrække 

nye elever/kursister til institutionen.” Derfor kan der være mange forskellige elementer konteret her – her-

under informationsaftner/åbent hus (og annoncering/information om, at de afholdes), materialer til bro-

bygningselever, dele af omkostninger til institutionens hjemmeside og egentlig reklamer for den enkelte 

institution. På trods af at det er tredje gang, at det foreslås, at markedsføring skæres begrundet i, at man 

ikke ønsker reklamer, er det fortsat ikke undersøgt, hvor mange af omkostningerne der er ren ’reklame’. 



 

Der er forskel på, hvor stor en andel den enkelte institution anvender til såkaldt markedsføring. Andelen 

ligger mellem 0 og godt 2 pct. af omkostningerne. Forskellen kan skyldes, at markedsføring prioriteres for-

skelligt, men det kan også skyldes forskellig konteringspraksis mellem skolerne.  

Tidligere besparelse og nuværende markedsføring 
Skolernes regnskabstal viser udviklingen fra 2016 og frem til 2021. Tallene er i 2023-niveau. Det er tale om 

store fald både i markedsføringsomkostningen og andelen af omkostningerne, der bruges på markedsfø-

ring. Samtidig viser tallene, at det vil være vanskeligt for de almene gymnasier at spare 37 mio. kr. i mar-

kedsføring på stx, IB og studenterkurser. Hertil kommer en besparelse på 9 mio. kr. på hf (der også bliver 

udbudt på VUC, hvorfor besparelsen deles). 

Markedsføring i mio. kr. (2023 niveau) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Almene gymnasier 40,2 40,2 34,9 28,6 24,5 23,0 

Erhvervsskoler 147 126 119 107 94 92 

VUC 36 39 33 29 22 18 

Markedsføring i pct. af omkostninger 
      

Almene gymnasier 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 

Erhvervsskoler 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 

VUC 1,1% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 

 

Helt overordnet viser tabellen, at institutionerne er på niveau eller under de politiske ambitioner fra 2019. 

Markedsføringsandelen af de samlede omkostninger er faldet med 40 pct. på de almene gymnasier, 30 pct. 

for erhvervsskolerne og 26 pct. for VUC over en 5årig periode.  

Almene gymnasier (2021): 

• Der er 117 almene gymnasier. De konterede 23 mio. kr. til markedsføring i 2021 (2023-niveau). Det sva-

rer til 0,3 pct. af deres omkostninger. Det er et fald i andelen på 40 pct. fra 2016 og 4 pct. ift. året før.   

• Spredning: De almene gymnasier brugte mellem 0 kr. og 0,8 mio. kr. på markedsføring. Markedsførings-

omkostningernes andel af de samlede omkostninger var på mellem 0 og 1,4 pct.   

• De 6 almene gymnasier, der anvendte den største andel af omkostningerne til markedsføring, står for 4 

pct. af omsætningen, men for 12 pct. af det samlede forbrug på markedsføring. De bruger altså 

sammen  3,5 gang mere end gennemsnittet. Tre af de gymnasier er små gymnasier i provinsen.   

• 67 ud af de 117 skoler anvender gennemsnitligt eller færre af omkostningerne på markedsføring.  
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• Der er 24 voksenuddannelsescentre. De anvendte 18 mio. kr. til markedsføring i 2021 (2023-niveau). 

Det svarer til 0,81 pct. af omkostningerne. Det er et fald i andel af omkostninger på 12 pct i forhold til 

2020 og på 26 pct. ift. 2016.  

• Spredning: Voksenuddannelsescentrene anvendte mellem 0,1 mio. og 1,9 mio. kr. på markedsføring. 

Markedsføring fyldte fra 0,1 pct. til 2,0 pct. af skolernes omkostninger.  

• De tre centre, der anvender den største andel til markedsføring, står for knap 10 pct. af omsætningen 

og 17 pct. af markedsføringsomkostningerne. Det betyder, at de anvendte 1,7 gange mere end gen-

nemsnittet.  

• 12 ud af de 24 centre anvender gennemsnitligt eller færre af omkostningerne på markedsføring.  

 

 

Alle erhvervsskoler (2021)  

• Der er 74 erhvervsskoler. De anvendte 92 mio. kr. til markedsføring i 2021 (2023-niveau). Det sva-

rede til 0,69 pct. af omkostningerne. Det er et fald i andel på 4 pct. fra 2020 og 31pct. fra 2016.   

• Spredning: Erhvervsskolerne anvendte mellem 0 kr. og op til 3,9 mio. kr. til markedsføring i 2021. 

Andelen af de samlede omkostninger varierer fra 0 pct til 5,6 pct. I 2021   

• De 3 erhvervsskoler, der anvender den største andel på markedsføring, står for 1,5 pct. af omsæt-

ningen og for 9 pct. af markedsføringen blandt erhvervsskolerne. Alle tre skoler er AMU-skoler 

• Der er 41 erhvervsskoler, der anvender en andel der er gennemsnitligt eller under.   
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Bilag 1. Lidt historik 
▪ Finansloven 2020: Farvel til omprioriteringsbidraget, efter gymnasierne de seneste fire år 

var blevet udsat for omprioriteringsbidrag. Det betyder, at der i 2020 er knap 8 pct. mindre 

tilskud pr. elev end i 2015, svarende til, at der er taget 2,5 mia. kr. fra de gymnasiale ele-

vers uddannelse i perioden – og at der i 2019 var 1 mia. kr. mindre til undervisningen af 

samme antal elever ift. 2015. Der blev igen taget de årlige besparelser hjem på indkøbsfase 

13. Herudover betød en del af finansieringen af ’Aftale om bedre veje til uddannelse og 

job’, at institutionerne blev skåret i deres bygningstaxameter, mens der kom lidt ekstra til 

udkant og socialt taxameter. De penge, der blev taget, blev midlertidigt tilbageført for 

2020.  

▪ Finansloven 2019: Omprioriteringsbidrag og indkøbsbesparelse 12. ’Aftale om bedre veje 

til uddannelse og job’ betyder, at VUC og ungdomsuddannelserne skæres 22 mio. kr. på de-

res fællestaxameter, som politikerne antager, at de kan finde ved at nedsætte deres mar-

kedsføringsomkostninger.  

▪ Finanslov 2018: Omprioriteringsbidrag og indkøbsfase. Endvidere øger man brugerbetaling 

på hf-enkeltfag. Flere penge til fredede bygninger på de almene gymnasier tages samlet fra 

sektoren.  

▪ Finansloven 2017: Omprioriteringsbidrag kom oven i Aftalen om erhvervsrettede uddan-

nelser fra 2. oktober 2015, som kostede de almene gymnasier 3,7% af tilskuddet i 2017. 

Der blev tilført ressourcer til hhx.  

▪ Finansloven 2016: Det var her, vi første gang mødte omprioriteringsbidraget. Aftalen om 

erhvervsrettede uddannelser fra 2. oktober 2015 sætter taksten for fjernundervisning væ-

sentligt ned.  

▪ Finansloven 2015: Omstillingsreserven (senere kendt som omprioriteringsbidraget) blev 

ikke udrullet på trods af varsling. Sektoren finansierer selv socialt taxameter og styrkelse af 

udkantstaxameteret (omfordeling fra almene) 

▪ Et kuriosum fra tidligere: 

Finansloven i 2008 tog penge fra ungdomsuddannelserne til et fængselsforlig. Dermed 

kom vi nærmere amerikanske tilstande: I USA dimensionerer man fængsler efter, hvor 

mange elever der kan læse i fjerde klasse. Kunne man med fordel have lært eleverne at 

læse? Det ville have været gammeldags dansk logik, som vi sagde dengang. Vi kaldte det 

dummebøder. 

  



 

Bilag 2 - Institutionernes omkostningsandel til markedsføring 2021 (2021-niveau) 

Omkostningsandel til markedsføring - erhvervsskoler 
 Erhvervsskolerne Markedsføringsandel 

Håndværker-Skolehjemmet i København 0,0% 

Learnmark Horsens 0,1% 

Business College Syd 0,1% 

Rybners 0,2% 

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 0,2% 

EUC Nordvest 0,3% 

Den jydske Haandværkerskole 0,3% 

AARHUS TECH 0,3% 

Aarhus Business College 0,3% 

Kjærgård Landbrugsskole 0,3% 

Roskilde Tekniske Skole 0,3% 

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium 0,3% 

HANSENBERG 0,3% 

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 0,3% 

Svendborg Erhvervsskole &  - Gymnasier 0,3% 

Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg 0,4% 

EUC Syd 0,4% 

UCRS 0,4% 

Campus Bornholm 0,4% 

Asmildkloster Landbrugsskole 0,4% 

TECHCOLLEGE 0,4% 

EUC Sjælland 0,5% 

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN 0,5% 

College360 0,5% 

IBC International Business College 0,5% 

Zealand Business College 0,5% 

Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland 0,5% 

Skive College 0,5% 

EUC Nord 0,5% 

Niels Brock (Copenhagen Business College) 0,5% 

Randers Social- og Sundhedsskole 0,6% 

Uddannelsescenter Holstebro 0,6% 

Handelsgymnasiet Vestfyn 0,6% 

Viden Djurs 0,6% 

Nordvestsjællands Erhvervs- og  Gymnasieudd. 0,6% 

Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier 0,6% 

Haderslev Handelsskole 0,6% 

Frederikshavn Handelsskole 0,67% 

Skanderborg-Odder Center for Uddannelse 0,67% 

Aalborg Handelsskole, Hovedafdeling 0,67% 

U/NORD 0,69% 

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falst 0,71% 

Tønder Handelsskole 0,7% 

Social- og Sundhedsskolen Syd 0,8% 

SOSU Nykøbing F. 0,8% 

Nordjyllands Landbrugsskole 0,8% 

Roskilde Handelsskole 0,8% 



 

Mercantec 0,8% 

AMU Nordjylland 0,8% 

Køge Handelsskole 0,9% 

EUC Lillebælt 0,9% 

Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser 0,9% 

TEC, Technical Education Copenhagen 0,9% 

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 0,9% 

Social- og Sundhedsskolen Fyn 1,0% 

Tradium, Erhvervsskole og -gymnasium 1,0% 

TietgenSkolen 1,0% 

Campus Vejle 1,0% 

Vejen Business College 1,1% 

SOSU H 1,1% 

Social- og Sundhedssk  Fredericia-Vejle-Horsens 1,1% 

Bygholm Landbrugsskole 1,1% 

SOSU Østjylland 1,2% 

Dalum Landbrugsskole 1,3% 

SOSU Nord 1,4% 

Gråsten Landbrugsskole 1,6% 

Kold College 1,6% 

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg 1,6% 

Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser 2,1% 

Hotel- og Restaurantskolen 2,1% 

Grindsted Landbrugsskole 2,2% 

AMU SYD 2,8% 

AMU-Vest 4,4% 

AMU-Fyn 5,6% 

I gennemsnit  0,69% 

 

 

  



 

Omkostningsandel til markedsføring – VUC 2021 (2023-niveau) 
 VUC   

 Markedsføringsandel  
  

Aarhus HF & VUC 0,1% 

VUC Holstebro-Lemvig-Struer 0,3% 

Randers HF & VUC 0,4% 

VUC Syd 0,5% 

VUC Roskilde 0,5% 

Horsens HF & VUC 0,5% 

KVUC 0,5% 

HF & VUC NORD 0,6% 

HF & VUC FYN 0,6% 

Skive-Viborg HF & VUC 0,6% 

HF & VUC Klar 0,7% 

TH. LANGS HF & VUC 0,79% 

Thy-Mors HF & VUC 0,83% 

Herning HF og VUC 0,9% 

Vestegnen HF & VUC 0,9% 

Kolding HF og VUC 1,0% 

Nordvestsjællands HF & VUC 1,0% 

HF & VUC København Syd 1,0% 

VUC Storstrøm 1,3% 

VUC Lyngby 1,7% 

Frederiksberg VUC & STX 1,8% 

VUC Vest 2,0% 

VUC Djursland 2,0% 

HF & VUC Nordsjælland 2,0% 

I gennemsnit  0,81% 

 

 

 

 

 

  



 

Omkostningsandel til markedsføring – almene gymnasier og hf-kurser 
Almene gymnasier og hf kurser  Markedsføringsandel  

Århus Statsgymnasium 0,0% 

Falkonergårdens Gymnasium og HF 0,0% 

Egå Gymnasium 0,0% 

Ørestad Gymnasium 0,1% 

Sct. Knuds Gymnasium 0,1% 

Risskov gymnasium 0,1% 

Rysensteen Gymnasium 0,1% 

Høng Gymnasium og HF 0,1% 

Tornbjerg Gymnasium 0,1% 

Vesthimmerlands Gymnasium og HF 0,1% 

Gefion Gymnasium 0,1% 

Marselisborg Gymnasium 0,1% 

Roskilde Gymnasium 0,1% 

Københavns åbne Gymnasium 0,1% 

Vestjysk Gymnasium Tarm 0,1% 

Køge Gymnasium 0,1% 

Slagelse Gymnasium 0,1% 

Vordingborg Gymnasium & HF 0,1% 

Støvring Gymnasium 0,1% 

Frederiksværk Gymnasium og HF 0,1% 

Stenhus Gymnasium 0,1% 

Favrskov Gymnasium 0,1% 

Allerød Gymnasium 0,1% 

Greve Gymnasium 0,1% 

Alssundgymnasiet Sønderborg 0,1% 

Frederiksberg Gymnasium 0,2% 

Herlev Gymnasium og HF 0,2% 

Silkeborg Gymnasium 0,2% 

Aurehøj Gymnasium 0,2% 

Haderslev Katedralskole 0,2% 

Sønderborg Statsskole 0,2% 

Roskilde Katedralskole 0,2% 

Nakskov Gymnasium og HF 0,2% 

Rosborg Gymnasium & HF 0,2% 

Rødovre Gymnasium 0,2% 

Høje-Taastrup Gymnasium 0,2% 

Lemvig Gymnasium 0,2% 

Kolding Gymnasium,  HF-Kursus og 
IB School 

0,2% 

Fjerritslev Gymnasium 0,2% 

Aarhus Katedralskole 0,2% 

Svendborg Gymnasium 0,2% 

Viby Gymnasium 0,2% 

Mulernes Legatskole 0,2% 

Skive Gymnasium 0,2% 



 

Randers Statsskole 0,2% 

Odense Katedralskole 0,2% 

Aabenraa Statsskole 0,2% 

Solrød Gymnasium 0,2% 

Christianshavns Gymnasium 0,2% 

Nørre Gymnasium 0,2% 

Virum Gymnasium 0,2% 

Tårnby Gymnasium 0,2% 

Næstved Gymnasium og HF 0,2% 

Viborg Katedralskole 0,3% 

Gammel Hellerup Gymnasium 0,3% 

Nordfyns Gymnasium 0,3% 

Gladsaxe Gymnasium 0,3% 

Frederikshavn Gymnasium 0,3% 

Fredericia Gymnasium 0,3% 

Hjørring Gymnasium/STX og HF 0,3% 

Himmelev Gymnasium 0,3% 

Frederikssund Gymnasium 0,3% 

Hvidovre Gymnasium & HF 0,3% 

Tørring Gymnasium 0,3% 

Syddjurs Gymnasium 0,3% 

Tønder Gymnasium 0,3% 

Middelfart Gymnasium & HF 0,3% 

Nyborg Gymnasium 0,3% 

Holstebro Gymnasium og HF 0,3% 

Thisted Gymnasium, STX og HF 0,3% 

Frederiksborg Gymnasium og HF 0,3% 

Mariagerfjord Gymnasium 0,3% 

Gribskov Gymnasium 0,3% 

Aalborghus Gymnasium 0,3% 

Varde Gymnasium 0,3% 

Paderup gymnasium 0,3% 

Bjerringbro Gymnasium 0,3% 

Munkensdam Gymnasium 0,3% 

Nærum Gymnasium 0,3% 

Egedal Gymnasium & HF 0,3% 

Horsens Gymnasium & HF 0,3% 

Midtfyns Gymnasium 0,3% 

Odder Gymnasium 0,3% 

Skanderborg Gymnasium 0,4% 

Helsingør Gymnasium 0,4% 

Ribe Katedralskole 0,4% 

Esbjerg Gymnasium 0,4% 

Ikast-Brande Gymnasium 0,4% 

Struer Statsgymnasium 0,4% 

Øregård Gymnasium 0,4% 

Nørresundby Gymnasium og HF 0,4% 

Dronninglund Gymnasium 0,4% 

Rødkilde Gymnasium 0,4% 

Aalborg Katedralskole 0,5% 

Espergærde Gymnasium og HF 0,5% 



 

Hasseris Gymnasium 0,5% 

Herning Gymnasium 0,5% 

Borupgaard Gymnasium 0,5% 

Kalundborg Gymnasium og HF 0,5% 

Brønderslev Gymnasium og HF 0,5% 

Maribo Gymnasium 0,5% 

Birkerød Gymnasium HF 0,5% 

Frederiksberg HF-Kursus 0,6% 

Midtsjællands Gymnasium 0,6% 

Ordrup Gymnasium 0,6% 

Viborg Gymnasium 0,6% 

Vestfyns Gymnasium 0,6% 

Morsø Gymnasium 0,6% 

Faaborg Gymnasium 0,6% 

Århus Akademi 0,6% 

Nykøbing Katedralskole 0,6% 

Grenaa Gymnasium 0,7% 

Vejen Gymnasium og HF 0,7% 

Ringkjøbing Gymnasium 0,9% 

HF-Centret Efterslægten 1,0% 

Rungsted Gymnasium 1,3% 

Gentofte HF 1,4% 

Almene gymnasier i alt  0,3% 

 

 

 


