
 

Gymnasialt undervisningsresultat  
En del af de gymnasiale udbyderes indtægter er ’givet’ til gymnasial undervisning, men skolerne har i dag 
råderet over, hvordan det samlede tilskud prioriteres mellem bygninger, ledelse/administration, forskellig 
undervisning og overskud. Det er derfor meget forskelligt, hvordan skolerne prioriterer deres ressourcer. 
  
De almene gymnasier og hf-kurser anvendte i 2020 99,9 pct. af de gymnasiale undervisningsindtægter på 
undervisningen. 91,8 pct. af indtægterne blev anvendt til løn til undervisningens gennemførelse, og 8,1 pct. 
til andre undervisningsomkostninger. 0,1 pct. (svarende til 3 mio. kr.) blev anvendt til andre formål – byg-
ninger, administration, ledelse, anden undervisning eller overskud.  

VUC anvendte 97,4 pct. af de gymnasiale undervisningsindtægter på undervisningen, og 2,6 pct. (svarende 
til 30 mio. kr.) til andre formål. 

Erhvervsskolerne anvendte ca. 94 pct. af de gymnasiale undervisningsindtægter på undervisningen, og ca. 6 
pct. (svarende til 162 mio. kr.) til andre formål.   

Gymnasialt undervisningsresultat (regnskabstal 2020) 
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og hf-kurser 

VUC 
 

Erhvervsskoler 
(uden EUX) 
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Gymnasial 
undervisningsanvendelse 

99,9% 97,4% 94,0% 93,7% 89,4% 

Gymnasial lønanvendelse 91,8% 89,5% 83,7% 83,3% 79,0% 
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30 mio. kr.  

 
162 mio. kr.  
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Data er fra Undervisningsministeriet – indberettet af institutionerne. Det geografiske grundtilskud og det regionale undervisningstilskud indgår for-
holdsmæssigt i opgørelsen. Herudover indgår gymnasialt udkantstilskud og socialt taxameter. Ud af tallene beregnes den gymnasiale anvendelses-
grad, der fremkommer ved at dele de gymnasiale undervisningsomkostninger med de gymnasiale undervisningsindtægter *100. 
 Andelen af omkostninger til øvrige undervisningsomkostninger end løn er forholdsmæssig lav i 2020 på grund af Coronasituationen.    
 
De seneste års besparelser har betydet, at en større andel af de gymnasiale undervisningsindtægter er an-
vendt til formålet på VUC og de almene gymnasier/hf-kurser. Færre elever nu og i de kommende år kan 
give en modsatrettet effekt, da færre elever alt andet lige giver større bygningsomkostninger pr. elev.  

Gymnasial 
undervisningsanvendelse 

2016 2017 2018 2019 2020 

De almene gymnasier og hf-kurser            96,1           99,6  100,1 101,8 99,9 
VUC 94,8 96,2 101,3 98,0 97,5 
Erhvervsskoler uden EUX 94,8 95,0 94,2 96,1 94,0 

  
Det med småt 
Der er risiko for, at tallene på institutionsniveau kan være indberettet forkert, og at de derfor ikke er helt retvisende. 
Der har der erfaringsmæssigt været problemer med fejlkontering af fx mellemledere og af lærere, der underviser på 
flere uddannelser samt opgørelse af udlagt undervisning. De summariske opgørelser er dog mindre sårbare overfor 
fejlkonteringer, og ministeriet har gjort en stor indsats for at få skolerne til at kontere ensartet og korrekt.  
 
Der kan som for den gymnasiale undervisning også udarbejdes undervisningsanvendelsesgrad for EUX; den er dog svæ-
rere for skolerne at kontere korrekt, da undervisningen består af både gymnasial undervisning og undervisning på EUD. 
Flere steder er EUX fortsat en lille aktivitet ift. EUD og gymnasierne. Derfor er der stor risiko for, at den samlede opgø-
relse vil udvise et for stort overskud for EUX.  


