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1.000 færre gymnasielærere i skoleåret 2016/17 til det samme antal elever 
 

Gymnasieskolernes Lærerforening har i august 2016 gennemført en undersøgelse blandt tillidsrepræsen-
tanternes på landets gymnasieuddannelser for at afdække, hvor mange lærere der er til at undervise gym-
nasieeleverne i det kommende skoleår i forhold til hvor mange lærere der var i sidste skoleår. 

 
STX – det almene gymnasium 
På stx har der været en elevfremgang på 0,8%, mens antallet af lærere er faldet med 6,5 %. 

Det betyder, at der samlet på de almene gymnasier i dette skoleår er ca. 700 færre lærere end sidste år, 
fordelt med ca. 300 færre fastansatte og ca. 400 færre tidsbegrænset ansatte. (Det er især de unge lærere, 
som er nye i sektoren, som er løstansat.) 

VUC  
På VUC er der et fald på ca. 10 % lærere. Dette svarer alt i alt til, at der vil være 200 færre lærere på VUC på 
landsplan. 

Erhvervsgymnasierne (HHX og HTX) 
På erhvervsgymnasierne er der et fald på ca. 5 % lærere. Dette svarer alt i alt til, at der vil være knap 100 
lærere færre på erhvervsgymnasierne på landsplan. 

Konklusion 
Den toprocentbesparelse, som de gymnasiale uddannelser blev pålagt ved finansloven 2016, har betydet, 
at der i skoleåret 2016/2017 er 1.000 færre gymnasielærere – svarende til 7 % af lærerne – til at undervise 
stort set det samme elevantal i forhold til sidste skoleår. 

Ca. halvdelen af faldet i antal lærere er midlertidigt ansatte, altså de unge lærere, som er på vej ind på ar-
bejdsmarkedet. 
 
Perspektiver 
I 2017 er det særligt STX, der rammes af nedskæringer, idet de almene gymnasier bliver skåret 3,7 % som 
følge af EUD-budgetforliget. 

Såfremt STX omfattes af omprioriteringsbidrag i Finanslov 2017, vil det betyde en yderligere nedskæring på 
de almene gymnasier på 2 %. Således vil de almene gymnasier skulle skære 5,7 % samme år, som der skal 
implementeres en gymnasiereform.  

Såfremt regeringen fastholder nedskæringerne – herunder omprioriteringsbidrag for 2017-2020 vil gymna-
sierne frem til 2020 miste 1,6 mia. kr. i forhold til 2015. 

Med de store nedskæringer, gymnasieuddannelserne står overfor, må det forventes, at der også i de kom-
mende skoleår vil blive afskediget lærere i meget stort omfang. 
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Metode 
Tillidsrepræsentanterne er i august 2016 blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: 

1): Angiv det samlede antal elever/årskursister på skolen pr. august 2016.  

2): Angiv antal lærere i alt, der arbejder på skolen pr. august 2016. (Lærere på orlov, ledelsen, rektor og 
pædagogiske ledere/inspektorer medtælles ikke). 

3): Hvor mange lærere er midlertidigt ansat/vikarer pr. august 2016 – altså har en slutdato på deres ansæt-
telse?  

Svarene herfra er sammenstillet med GL’s beskæftigelsesundersøgelse fra efteråret 2015, hvor GL har af-
dækket beskæftigelsen på alle skoler i detaljer. 

Undersøgelsen er valid. På STX har 74 % af skolerne indgået i undersøgelsen. På VUC er svarprocenten 71%, 
og på erhvervsgymnasierne 59%. Dermed er svarprocenten så høj, at undersøgelsen er valid ift. at beregne, 
hvad konsekvenserne er på landsplan. 
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