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Skolernes resultat 
Regnskaberne for de private gymnasier og hf-kurser viser et underskud før ekstraordinære poster 
på 3,3 mio. kr. i 2019. Det svarer til en overskudsgrad på -0,2 pct. af omsætningen. Skoler, der kun 
har gymnasialt udbud, havde et underskud på 1,3 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på -0,6 
pct., imens gymnasier med grundskoleafdeling havde et underskud på 1,9 mio. kr. svarende til en 
overskudsgrad på 0,1 pct. Der har været en tendens til, at overskuddet er faldet de seneste år. En 
del kan skyldes de store nedskæringer, og en del kan skyldes flere nye private udbud. Overskuds-
graden har ikke ændret sig fra 2018 til 2019.  

 

 
 

I 2019 havde 8 private gymnasier underskud – det svarer til 33 pct. af skolerne. Der var modsat 4 
skoler svarende til 17 pct., der havde et overskud på over 4 pct. Året før havde flere underskud, og 
færre havde et overskud på over 4 pct. Det på trods af at der i 2019 var den sidste omgang af om-
prioriteringsbidraget. Det betyder alt andet lige, at de fleste skoler har omlagt deres omkostninger 
svarende til eller mere end hvad omprioriteringsbidraget tilsagde.  

Har en skole underskud, kan det skyldes omkostninger, som skolen enten er blevet overrasket 
over, eller som skolen har planlagt med. Det kan være straksafskrivninger på investeringer, såsom 
computere, en forsikringshændelse med stor selvrisiko eller omkostninger ved omlægning af lån. 
Sådanne ekstraordinære omkostninger forventes ikke gentaget året efter. Et underskud kan også 
skyldes, at indtægterne ikke dækker skolens omkostninger til den daglige drift. Det ses typisk hos 
skoler med stort frafald og/eller små klassestørrelser. Når man er en privat skole vil man typisk til-
passe omkostningerne til tilskuddet eller evt. sætte deltagerbetalingen op (hvilket kan have kon-
sekvenser for søgningen).  

Den enkelte skoles forklaring på årets samlede resultat typisk sammenlignet med budgettet, kan 
læses i skolens årsrapport. GL anbefaler, at tillidsrepræsentanter, bestyrelsesrepræsentanter m.fl. 
læser den.  
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Likviditet og egenkapital 
De private gymnasier er hovedsageligt finansieret af offentlige midler – med krav om minimum af 
deltagerbetaling. Det betyder også, at der er mulighed for at skolen kan gå fallit, eller at den lukker 
på grund af dårlig økonomi. De private udbydere har større risiko for at måtte lukke, da staten ikke 
på samme måde som offentlige skoler holder hånden under dem. Derfor er skolernes likviditet og 
egenkapital/lånemulighed vigtig.  
 

Skolerne bør som udgangspunkt ikke have store overskud, men de har brug for en vis likviditet til 
at klare udsving i omkostningerne. Økonomikyndige har en tommelfingerregel om, at en likviditet 
(her defineret som omsætningsaktiver) på 15-25 pct. af omsætningen er tilstrækkelig. Store insti-
tutioner har brug for en mindre andel end små. Likviditeten vokser alt andet lige, når der er over-
skud. Samtidig stiger den som følge af afskrivninger og falder ved afdrag på gæld. 

Ved investeringer vælger skolen, hvor meget der skal lånefinansieres, og hvor meget der tages af 
likviditeten. Det er væsentligt løbende at tage stilling til, om der er tilstrækkelig likviditet til at be-
tale skolens regninger. Kommer skolen i likviditetsproblemer, kan skolen optage lån i friværdien ud 
fra bankens vurdering af skolernes bygninger, der normalt stilles i sikkerhed, samt størrelsen på al-
lerede optagede lån. Normalt siger man, at egenkapitalen er udtryk for friværdien, men da skoler-
nes bogførte bygningsværdier svarer til en blanding af købspris, byggeværdi og afskrivninger, sva-
rer det ikke til den værdi, de kan sælges for. Værdien kan både være højere og lavere end den 
bogførte.   

Skolerne har en samlet likviditet (omsætningsaktiver) på 430 mio. kr. i 2019. Det svarer til 27 pct. 
af den samlede omsætning. Den bogførte egenkapital er på 853 mio. kr., mens den "vurderede 
egenkapital" svarer til 951 mio. kr. Den vurderede egenkapital er den bogførte egenkapital tillagt 
værdiforskellen mellem den offentlige vurdering og den bogførte værdi af bygningerne.  

Likviditet kan ses, som penge skolen let kan komme til – og siger noget om, hvorvidt skolen kan 
klare kortsigtede udsving i driften. Egenkapitalen viser, hvad der vil være tilbage, hvis skolen luk-
ker. Egenkapitalen giver normalt også et fingerpeg om, hvorvidt skolen vil kunne optage lån. Egen-
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kapitalen siger noget om, hvorvidt skolen er rustet til længerevarende nedgangsperioder. Egenka-
pitalen siger noget om, hvorvidt skolen kan klare længerevarende økonomiske udfordringer.  

Udviklingen fra 2018 til 2019 viser altså, at skolerne i lidt mindre grad vil kunne klare kortsigtede 
udsving i driften, fordi likviditeten er faldet. De står også dårligere overfor længerevarende ud-
sving – fordi egenkapitalen er faldet.  

 

  2018 2019 
Likviditet (mio. kr.)  452 430 
Likviditet ift. oms. 28% 27% 
Egenkapital (mio. kr.) 873 853 
Egenkapital ift. oms. 54% 53% 
 

Omkostningsfordeling på gymnasierne 

Lidt forsimplet er skolens indtægter og omkostninger fordelt på tre formål. Det første formål er 
undervisning, det andet er ledelse, administration og markedsføring, og det tredje er bygninger. I 
undervisningen indgår alt, der har med undervisningens gennemførelse at gøre inkl. omkostninger 
til mellemlederne. I bygningsomkostningerne er også medtaget de finansielle poster, der primært 
er renteudgifter.  
 
Samlet anvendte de private udbydere af gymnasial uddannelse 69,5% på undervisningen, 11,6% 
på administration og 19,1% på bygningerne i 2019. Samlet anvendes der mere end 100 pct., fordi 
der er underskud i sektoren. Fordelingen på den enkelte skole afhænger af 
uddannelsessammensætning, klassestørrelser, om skolen modtager udkantstilskud eller socialt 
tilskud, skolestørrelse mv. Herudover spiller det en rolle om skolen har kostafdeling – da det typisk 
giver forholdsmæssige høje bygningsomkostninger.  
 
Omkostningsfordelingen for administration og bygninger er på stort set på samme niveau som i 
2018. Udviklingen i omkostningsfordelingen tyder på, at skolerne har skåret i alle formål som følge 
af omprioriteringsbidraget. 
  

Kun gymnasier 
(gns) 

Gymnasier og 
grundskole (gns) 

Alle private  
udbydere (gns)  

2018 2019 2018 2019 2018 2019 
Undervisning 70,2% 69,4% 69,4% 69,5% 69,5% 69,5% 
Ledelse, adm, markedsføring 14,6% 14,1% 11,1% 11,3% 11,6% 11,7% 
Bygning og finansielle poster 16,5% 17,1% 19,5% 19,4% 19,1% 19,1% 
Samlet anvendelse 101,3% 100,7% 100,1% 100,1% 100,2% 100,2% 
Årselever * 194 214 859 816 593 590 
*Eksklusiv særlige tilskud, kostafdelinger, fællesskaber og indtægtsdækket virksomhed. Er summen højere end 100, har skolen underskud; og er det 
under 100, har den overskud. Har skolen kostafdeling kan det ses af andelen der anvendes til bygningerne, der er forholdsmæssigt højere end for an-
dre.  
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Bruges midler til gymnasial undervisning til undervisningen? 
Udover skolens samlede resultat er det interessant at se på skolens anvendelse af de gymnasiale 
undervisningsindtægter. Den gymnasiale anvendelse fremkommer ved at dele de gymnasiale un-
dervisningsomkostninger med de gymnasiale undervisningsindtægter og gange med 100. Tallet vil 
kunne bruges til drøftelse af, hvorvidt undervisningen og mere specifikt den gymnasiale undervis-
ning bliver prioriteret på skolen. 
 
Det er muligt at se for de offentlige selvejende institutioner via aktindsigt – det er desværre ikke 
muligt for de private skoler. Det er dog til dels muligt at estimere tallene for private skoler, der kun 
udbyder gymnasial uddannelse. Tallene skal kun ses som vejledende, fordi der er risiko for, at sko-
lerne har konteret forskelligt, samt at der lidt forsimplet er taget en forholdsmæssig andel af øvri-
ge indtægter som estimat for gymnasiale undervisningsindtægter. Hvis det skal gøres korrekt, er 
der behov for indgående kendskab til skolens indtægter. Derfor er det væsentligt at tage en dialog 
på den enkelte skole om tallene og evt. efterspørge dem hos ledelsen.  
  

Gymnasialt 
overskud 

Gymnasial 
 lønanvendelse 

Øvrige gymnasiale under-
visningsomkostninger 

Gymnasial undervis-
ningsanvendelse 

Private gymnasier  
u. grundskole 

 
5,6 mio. kr.  

 
86,0% 

 
10,1% 

 
96,1% 

Offentlige almene 
gymnasier 

 
-98 mio. kr.  

 
92,2% 

 
9,6% 

 
101,8% 

Omkostningerne til undervisningens gennemførelse indeholder også gymnasiale mellemledere. For de private er medtaget en for-
holdsmæssig andel af deltagerbetaling, indskrivningsgebyr, donationer, brobygning, introduktionskurser, specialpædagogisk bi-
stand, henviste elever og særtilskud. 

 

Hvis en skole anvender fx 96 pct. af undervisningstaxameteret på undervisning, burde en redukti-
on i elevtallet på 4 pct. ikke medføre yderligere nedskæringer på undervisningen. Skolen kan dog 
have bundet de resterende ressourcer til andre formål, og der vil også året efter skulle findes be-
sparelser på bygninger og administration svarende til 4 pct. Hvis det er tilfældet, bør man på sko-
len drøfte, hvordan disse omkostninger til andre formål kan nedbringes, fx om der kan ske udlej-
ning af lokaler e.l. 

Hvis en skole anvender fx 106 pct., betyder det, at 6 pct. af indtægterne, som er modtaget til an-
dre områder, anvendes til gymnasial undervisning. Skolen har altså frigjort midler fra administrati-
on, bygninger, anden uddannelse eller andet for at prioritere den gymnasiale undervisning. En 
nedgang i elevtal kan være vanskelig at gennemføre uden konsekvenser for undervisningsomkost-
ningerne.  

En skole med et samlet regnskabsoverskud har ikke nødvendigvis overskud på den gymnasiale un-
dervisning og omvendt. Det er væsentligt at fastholde, at der som udgangspunkt ikke bør skabes 
overskud på undervisning, og at ressourcer til gymnasial undervisning som udgangspunkt bør an-
vendes til gymnasial undervisning. 

Finanslovsforslag for 2021 
Med finanslovsloven for 2020 blev den største årlige nedskæring – omprioriteringsbidraget– af-
skaffet. I finanslovsforslaget for 2021 er uddannelsesområdet ikke blevet prioriteret. Finansmini-



6 
 

steriet fortsætter indkøbsbesparelserne for 14. år i træk. Besparelsen svarer til ca. 60 kr. pr. elev 
Regeringen har desuden foreslået, at gymnasierne skal være med til at finansiere en politireform, 
men da der tegner sig et flertal udenom regeringen, der er imod, forventes denne besparelse ikke 
at blive effektueret.  
 
Sekretariatet har udarbejdet et notat om finanslovsforslag 2021, som du kan se her. 

Af notatet kan du se en gennemgang af øvrige tiltag med betydning for de gymnasiale uddannelser 
og deres tilskud. 

Løn og taxameterfremskrivning 
Lønfremskrivningen af taksterne følger de centralt aftalte lønstigninger, men fremskrivningen sker 
i to tempi. Først indregnes et kvalificeret skøn for udviklingen i det kommende år, og året efter bli-
ver der efterreguleret for den faktiske centrale stigning. Lønreguleringen i 2021 er estimeret til 1,7 
pct., men da skønnet for 2020 var for højt på grund af forventningen til reguleringsordningen, er 
der efterreguleret for dette i taksten for 2021 med -0,3 procentpoint. Sagt med andre ord har ta-
xameteret i 2020 været reguleret højere end lønningerne tilsagde, og derfor får skolerne en for 
”lav regulering” i 2021. Det samme er tilfældet med prisudviklingen på varer/indkøb, der fylder 40 
pct. af reguleringen.  

Udviklingen i antal årselever 
Skolernes økonomi er flere steder presset af udviklingen i antallet af årselever. Ungdomsårgange-
ne falder frem mod 2030. Der er stor forskel på, hvor hårdt den enkelte skole vil blive ramt. Det er 
primært skolerne udenfor de store byer, der rammes. Hvis et gymnasium går en stx-klasse ned, 
betyder det et årligt indtægtstab på taxametertilskud på ca. 1,6 mio. kr. pr. år i tre år – hertil 
kommer den manglede deltagerbetaling. Skolen kan tilpasse en del af omkostningerne, men fx 
bygningsomkostninger kan være vanskelige at tilpasse. Imens tilpasningen af undervisningstaxa-
meteret sker øjeblikkeligt, beregnes bygningstaxameteret og fællesudgiftstaxameteret ud fra sid-
ste års antal årselever. Der er dog også forsinkelse i tabet af bygnings- og fællesomkostningstaxa-
meteret på et år. Hvis skolen går ½ klasse ned eller har stort frafald, er det endnu vanskeligere at 
tilpasse omkostningerne, da omkostningerne primært knytter sig til en klasse og ikke til antallet af 
elever.  

Gennemførte besparelser 
I 2016, 2017, 2018 og 2019 har de private almene gymnasier været underlagt omprioriteringsbi-
draget, der er en besparelse på 2 pct. af statstilskuddet. De sparede midler kommer ikke tilbage 
året efter, hvilket betyder, at der i 2019 har været knap 8 pct. færre ressourcer at drive skolen for 
end i 2015. 

I 2017 blev udbyderne af stx og IB endvidere ramt af besparelser som følge af EUD-budgetforliget. 
Alt i alt kostede EUD-aftalen 3,7 pct. af stx-elevtaksten.  

Samlet er der sparet omkring 52 mio. kr. i 2019 i forhold til 2015 ved samme antal elever. For hele 
den gymnasiale sektor er det knap halvanden mia. kr.    

  

https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/PublishingImages/Sider/Besparelser-p%c3%a5-gymnasierne-kamufleres-i-regeringens-finanslovsforslag/FFL21%20-%20konsekvenser%20for%20gymnasiale%20uddannelser.pdf
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Tabel 1. Nøgletal for private udbydere af gymnasial uddannelse 
  
 
Regnskab 2019 

Overskud 
(mio. kr.) 

Overskuds-
grad 

Likviditet 
(mio. kr.) 

Likviditet af 
omsætning 

Egenkapital 
(mio. kr.) 

egenkapital 
af omsætning 

Finansie-
ringsgrad 

Akademisk Studenterkursus 0,9 2,5% 24 67% 20 55% 75 
Brøndby Gymnasium 0,8 3,4% 3 11% -1 -5% 59 
Gentofte Studenterkursus -3,5 -15,5% 40 175% 36 156% 35 
Københavns Private Gymnasium -0,9 -5,6% 1 6% -3 -16% 39 

Høje Taastrup Private Gymnasium 1,2 8,0% 2 14% -1 -4% 404 
Hovedstadens Kristne Gymnasium -1,6 -58,3% 0 8% -3 -96% 0 

Deutsches Gymnasium  0,9 4,1% 3 14% 20 91% 9 

Det Kristne Gymnasium 0,7 2,3% 8 28% 35 118% 28 
Aalborg City Gymnasium 0,2 0,5% 23 52% 65 151% 33 
Ingrid Jespersens Gymnasieskole 0,9 1,1% 29 36% 26 33% 53 

Niels Steensens Gymnasium 0,0 0,0% 5 9% 8 14% 42 
N. Zahles Gymnasieskole 2,8 1,9% 15 10% 66 47% 16 
Det frie Gymnasium 2,0 3,0% 15 24% 83 130% 38 
Johannesskolen 1,9 2,5% 25 33% 16 21% 73 
Prins Henriks Skole,  -11,7 -15,4% 58 76% 3 4% 56 

Copenhagen International School 0,7 0,4% 16 9% 32 17% 57 

Bagsværd Kostskole og Gymnasium 2,9 3,4% 19 23% 35 41% 58 

Marie Kruses Skole 4,2 4,2% 22 22% 0 0% 393 
Nordsjællands Grundskole og Gymnasium 
HF 

0,3 0,3% 10 11% 13 14% 64 

Sankt Petri skole – Gymnasium -2,6 -4,7% 68 124% 279 509% 38 

Herlufsholm Skole og Gods 5,0 4,5% 19 17% 70 63% 44 
Skolerne i Oure 0,4 0,2% 15 8% 44 25% 3 

Studenterkurset i Sønderjylland -4,7 -8,5% 8 14% 8 14% 19 
Vejlefjordskolen  -3,9 -10,5% 1 3% 0 0% 74 
Private gymnasier (uden grundskole) i alt -1,3 -0,6% 104 49% 169 80% 

 

Private gymnasier med grundskoler i alt -1,9 -0,1% 326 23% 684 49% 
 

Alle private gymnasiale udbydere i alt -3,3 -0,2% 430 27% 853 53% 
 

Overskuddet er før ekstraordinære poster og overskudsgraden er defineret som overskud før ekstraordinære posters andel af den samlede omsætnin-
gen (indtægterne). Likviditet er her defineret som regnskabets omsætningsaktiver – det både er penge på bankbogen, obligationer og penge skolen har 
til gode på kort sigt. Finansieringsgrad er defineret som skolens samlede låns andel af bygningsværdien. 
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Tabel 2. Omkostningsfordeling for private udbydere af gymnasial uddannelse 2019 
Regnskaber 2019 Undervisning Ledelse, adm, 

markedsføring 
Bygning og 
finansielle 
poster 

Samlet an-
vendelse 

Årselever 
* 

Akademisk Studenterkursus 66,1% 13,2% 18,3% 97,5% 351 
Brøndby Gymnasium 72,6% 9,2% 14,7% 96,4% 233 
Gentofte Studenterkursus 76,8% 23,2% 15,4% 115,5% 234 
Københavns Private Gymnasium 66,3% 12,6% 26,7% 105,6% 150 
Høje Taastrup Private Gymnasium 68,7% 10,0% 13,3% 92,0% 153 
Hovedstadens Kristne Gymnasium 68,2% 46,8% 43,3% 158,3% 28 
Deutsches Gymnasium  74,3% 6,8% 14,4% 95,5% 183 
Det Kristne Gymnasium 56,8% 14,4% 26,0% 97,1% 202 
Aalborg City Gymnasium 73,0% 15,8% 10,7% 99,5% 391 
Ingrid Jespersens Gymnasieskole 72,8% 12,1% 14,0% 98,9% 992 
Niels Steensens Gymnasium 74,6% 8,7% 16,7% 100,0% 697 
N. Zahles Gymnasieskole 76,6% 7,8% 13,7% 98,1% 1.682 
Det frie Gymnasium 70,6% 11,5% 14,7% 96,8% 690 
Prins Henriks Skole 71,0% 11,3% 15,0% 97,3% 770 
Copenhagen International School 58,6% 10,0% 37,6% 106,3% 900 
Bagsværd Kostskole og Gymnasium 78,2% 10,2% 10,8% 99,1% 959 
Marie Kruses Skole 72,5% 10,9% 13,6% 97,0% 1.143 
Nordsjællands Grundskole og Gymnasium&HF 68,5% 12,3% 14,9% 95,6% 1.220 
Sankt Petri skole – Gymnasium 64,2% 13,4% 21,8% 99,4% 623 
Herlufsholm Skole og Gods 53,7% 23,7% 25,4% 102,7% 593 
Skolerne i Oure - Sport & Performance 67,0% 10,6% 19,3% 96,8% 869 
Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland 79,1% 8,7% 11,4% 99,2% 383 
Vejlefjordskolen 83,0% 8,2% 22,5% 113,8% 275 
Rudolf Steiner-Skolen i Århus 88,3% 8,4% 14,3% 111,0% 442 
Private gymnasier (uden grundskole) i gns 69,4% 14,1% 17,1% 100,7% 214 
Private gymnasier med grundskoler i gennemsnit 69,5% 11,3% 19,4% 100,1% 816 
Alle private gymnasiale udbydere i gennemsnit 69,5% 11,7% 19,1% 100,2% 590 
*Eksklusiv særlige tilskud, kostafdelinger, fællesskaber og indtægtsdækket virksomhed.  
Er summen højere end 100 har skolen underskud og er det under 100 har den overskud.  
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Tabel 2A. Omkostningsfordeling for private udbydere af gymnasial uddannelse 2018 
 
Regnskaber 2018 

Undervisning Ledelse, adm, 
markedsføring 

Bygning og finan-
sielle poster 

Samlet an-
vendelse 

Årselever 
* 

Akademisk Studenterkursus 65,9% 12,6% 17,2% 95,7% 343 
Brøndby Gymnasium 77,9% 10,4% 16,1% 104,5% 211 
Gentofte Studenterkursus 78,0% 20,4% 15,3% 113,8% 219 
Københavns Private Gymnasium 66,1% 7,5% 26,2% 99,8% 160 
Høje Taastrup Private Gymnasium 74,7% 10,5% 12,5% 97,8% 137 
Aarhus Private Gymnasium 69,1% 22,9% 7,9% 99,9% 64 
Hovedstadens Kristne Gymnasium 33,7% 83,7% 30,4% 147,8% 9 
Deutsches Gymnasium 74,4% 9,2% 15,3% 98,9% 188 
Det Kristne Gymnasium 54,2% 14,0% 22,5% 90,6% 201 
Aalborg City Gymnasium 75,3% 17,2% 12,1% 104,6% 411 
Ingrid Jespersens Gymnasieskole 70,0% 12,9% 13,6% 96,5% 996 
Niels Steensens Gymnasium 74,8% 9,2% 17,7% 101,6% 693 
N. Zahles Gymnasieskole 76,4% 7,5% 14,8% 98,7% 1685 
Det frie Gymnasium 69,5% 12,9% 14,3% 96,7% 718 
Prins Henriks Skole,  65,9% 10,8% 21,9% 98,6% 780 
Copenhagen International School 62,2% 10,2% 36,2% 108,6% 883 
Bagsværd Kostskole og Gymnasium 77,3% 9,6% 11,1% 98,0% 943 
Marie Kruses Skole 70,3% 10,1% 13,5% 93,9% 1155 
Nordsjællands Grundskole og Gymnasium HF 77,3% 12,4% 15,5% 105,2% 1225 
Sankt Petri skole – Gymnasium 64,3% 12,2% 23,3% 99,8% 615 
Herlufsholm Skole og Gods 54,0% 20,6% 26,7% 101,3% 623 
Skolerne i Oure - Sport & Performance 67,7% 10,6% 18,2% 96,5% 831 
Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland 77,2% 7,5% 10,8% 95,5% 439 
Vejlefjordskolen  80,6% 7,2% 22,7% 110,5% 300 
Ingrid Jespersens Gymnasieskole 70,0% 12,9% 13,6% 96,5% 996 
Private gymnasier (uden grundskole) i gns 70,2% 14,6% 16,5% 101,3% 194 
Private gymnasier med grundskoler i gennemsnit 69,4% 11,1% 19,5% 100,1% 859 
Alle private gymnasiale udbydere i gennemsnit 69,5% 11,6% 19,1% 100,2% 593 

 

*Eksklusiv særlige tilskud, kostafdelinger, fællesskaber og indtægtsdækket virksomhed.  
Er summen højere end 100 har skolen underskud og er det under 100 har den overskud.  
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Tabel 3 Gymnasial undervisningsanvendelse private gymnasier uden grundskole 

Regnskab 2019 – estimering 

Estimeret gymnasi-
alt overskud 
(mio. kr.) 

Estimeret  
gymnasial 
 lønanvendelse 

Estimeret gymna-
sial anvendelse 
iøvrigt 

Estimeret  
gymnasial  
Undervisningsandel 

Akademisk Studenterkursus 3,7 77,1% 9,5% 86,7% 
Brøndby Gymnasium 4,6 73,2% 4,2% 77,4% 

Gentofte Studenterkursus -0,7 91,8% 12,2% 104,1% 
Københavns Private Gymnasium -0,4 92,0% 12,1% 104,1% 

Høje Taastrup Private Gymnasium -0,6 98,5% 7,6% 106,1% 
Hovedstadens Kristne Gymnasium -0,1 93,5% 9,4% 102,8% 

Deutsches Gymnasium 1,5 76,7% 13,9% 90,7% 
Det Kristne Gymnasium -2,3 100,9% 19,0% 120,0% 

Aalborg City Gymnasium -0,2 92,3% 8,3% 100,6% 
Private gymnasier uden grundskole 5,6 86,0% 10,1% 96,1% 

Omkostningerne til undervisningens gennemførelse indeholder også gymnasiale mellemledere. For de private er medtager forholds-
mæssig andel af deltagerbetaling, indskrivningsgebyr, donationer, brobygning, introduktionskurser, specialpædagogisk bistand, 
henviste elever og særtilskud. 


