
 

Bilag 1 
Lidt om tallene i afsnit i afsnit 1: Udvikling i antal elever og årsværk på de almene gymnasier og 

hf-kurser: 

· Tallene dækker de offentlige, almene gymnasier og hf-kurser, og de er opgjort fra skoleåret 

2012/13 til 2019/20. 

· Antallet af elever er opgjort i september. Tallene er hentet fra Børne- og Undervisningsministe-

riets statistikdatabase.  

· Gymnasielærerårsværk er indhentet fra Finansministeriets forhandlingsdatabase (2. kvartal) 

· Årsværk omfatter kun P-kategori 088 – gymnasielærere. Det betyder, at bachelorer og ansatte 

under AC-overenskomsten ikke indgår. Hvis disse tal skulle medtages, ville sandsynligheden for 

at medtage andre personalegrupper end gymnasielærere være alt for stor. Det er vurderingen, 

at det ikke påvirker resultatet væsentligt, men at det i givet fald gør faldet lidt mindre, da ba-

chelorerne typisk vil være midlertidigt ansat.  

· I beregningen af lærerårsværk anvendes tal fra samme skoleår. Lærer-/elevratio for skoleåret 

2012/13 er fx beregnet med elevtal fra september 2012 og lærerårsværk fra 2. kvartal 2013. 

Det kan give en mindre forskydning i tallene, da opgørelsestidspunkterne er forskudt. 

· Der er en regional forskel på nedgangen i lærer-/elevratioen. Det skyldes ændringer i taxame-

terstrukturen, hvor flere skoler nu modtager udkantstilskud, samtidig med at der er indført so-

cialt taxameter i perioden. Skolernes prioritering og økonomiske robusthed kan også have be-

tydning. 

 

Tabeller 

 

Tabel 1.1 Udviklingen i gymnasielærerårsværk, elever og lærer-/elevratio 

– almene gymnasier og hf-kurser 

Skoleår Lærerårsværk Elever Lærerårsværk 
pr. 100 elever 

2012/2013              8.450                 92.997      9,1 

2013/2014              8.581                 94.568      9,1 

2014/2015              8.364                 93.280      9,0 

2015/2016              8.275                 92.715      8,9 

2016/2017              7.933                 92.633      8,6 

2017/2018              7.740                 92.851      8,3 

2018/2019              7.570                 91.316      8,3 

2019/2020              7.248                 88.269      8,2 

Ændring i antal -           1.202      -           4.728      773* 

Ændring i pct. -14% -5% -10% 

Kilde: lærerårsværk – P-kategori 088 Q2 fra forhandlingsdatabasen, elevtal hentet fra uddannelsesstatistik opgjort sep. (BUM) 
*Antal lærerårsværk der mangler skoleåret 2019/2019 ved samme lærerelevratio som 2012 

       
        



 

  



 

Tabel 1.2 Ændring i gymnasielærerårsværk, fordelt på regioner 

- almene gymnasier og hf-kurser 
       Lærerårsværk – regionalt 2012/2013 2019/2020 Antal Pct. 

Region Hovedstaden 2.532 2.243 - 289 -11% 

Region Sjælland 1.217 1.111 -  106 -9% 

Region Syddanmark  1.965 1.685 -  280 -14% 

Region Midtjylland 1.801 1.543 -  258 -14% 

Region Nordjylland 935 667 -  269 -29% 

I alt 8.450 7.248 - 1.202 -14% 
 

       Kilde: P-kategori 088 Q2 fra forhandlingsdatabasen 

 

Tabel 1.3 Ændring i elevbestand, fordelt på regioner 

- almene gymnasier og hf-kurser 

Elevtal – regionalt 2012/2013 2019/2020 Antal Pct. 

Region Hovedstaden 27.864 27.872 8 0% 

Region Sjælland 14.224 14.027 - 197 -1% 

Region Syddanmark  22.160 20.222 -1.938 -9% 

Region Midtjylland 18.835 18.045 - 790 -4% 

Region Nordjylland 9.914 8.103 - 1.811 -18% 

I alt 92.997 88.269 - 4.728 -5% 

Kilde: Uddannelsesstatistik opgjort sep. (BUM) 

 

Tabel 1.4 Ændring i lærerelevratio fordelt på regioner 

- almene gymnasier og hf-kurser 

Lærerelevratio*100 2012/2013 2019/2020 Antal lærere 
der mangler 

Pct. ændring af 
ratio 

Region Hovedstaden 9,1 8,0 290 -11% 

Region Sjælland 8,6 7,9 89 -7% 

Region Syddanmark  8,9 8,3 108 -6% 

Region Midtjylland 9,6 8,5 183 -11% 

Region Nordjylland 9,4 8,2 98 -13% 

I alt 9,1 8,2 773 -10% 

Kilde: lærerårsværk – P-kategori 088 Q2 fra forhandlingsdatabasen, elevtal hentet fra uddannelsesstatistik opgjort sep. (BUM) 

 


