
 

13. september 2017 

 

OPDATERET: Forslag til finanslov for 2018: 
 

Tilskud til hf-tilbud ved skoler med steinerpædagogik  
 

 

Regeringens forslag til finanslov for 2018 viser en meget beskeden stigning på tilskudstaksterne 

til de private gymnasier, herunder hf-tilbud, fra 2017 til 2018 for. De skyldes, at tilskuddet på 

dette område er omfattet af statens såkaldte ”omprioriteringsbidrag” på 2% årligt. Selvom tak-

sterne er opskrevet med 2,7 % i løn- og prisstigninger fra 2017 til 2018 kommer der ikke en 

nævneværdig tilskudsstigning, fordi omprioriteringsbidraget samtidigt reducerer bevillingerne.  

 

Omprioriteringsbidraget består i en årlig nedsættelse af bevillingerne på 2%; og det trådte i kraft 

i 2016 og ventes at fortsætte frem til 2021. Denne besparelse kendes IKKE på tilskuddet til 

grundskolen, hvilket skyldes at mekanismerne bag tilskudstildelingen er forskellig: 

- Tilskuddet til grundskolen beregnes, som bekendt, på grundlag af forbruget i folkeskolen. 

Dette forbrug styres som udgangspunkt af kommunerne. Statens styring af tilskuddets 

størrelse sker ved hjælp af den såkaldte ”koblingsprocent”, der, som bekendt foreslås løf-

tet fra 75% i år til 76 % i 2018. 

 

- Tilskuddet til de private gymnasier beregnes på grundlag af taxameter taksterne til de of-

fentlige almene gymnasier. Disse takster er statsudgifter som er omfattet af ompriorite-

ringsbidraget.  

Tilskudstaksterne til de private gymnasier er 85,1 % af de offentlige almene gymnasiers 

undervisningsudgiftstakster, og 86,1 % af de øvrige takster til de offentlige almene gym-

nasier – dog undtaget bygningstaksten, som udgør ca 95 % af den tilsvarende takst for de 

almene gymnasier. 

 

Samtlige takster til de private gymnasier kan hentes i Undervisningsministeriets takstkatalog, 

som også indeholder taksterne til grundskole området (se link nedenfor). Her følger en omtale af 

de takster, der er aktuelle for Steinerskoler med HF-tilbud.  
 

 2017 
Finanslov 

2018 
Forslag finanslov 

Ændring 

Basisgrundtilskud 

   dog maks. pr. elev 

960.400 

11.525 

941.190 

11.290 

- 2,0 % 

Udd. type tilskud 

   dog maks. pr. elev 

960.400 

11.525 

941.190 

11.290 

- 2,0 % 

Undervisningstakst pr. 

årselev 2-årig Hf             

på Steinerskoler 

49.260 49.580 + 0,6 % 

Undervisningstakst pr. 

årselev 2-årig Hf al-

men 

54.880 55.290 + 0,7 % 

Færdiggørelsestakst  

pr. elev, 2-årig Hf  
8.700 8.750 + 0,5 % 

Fællesudgifts takst    

pr. årselev 
8.240 8.140 - 1,3 % 

Tillægstakst for fag på 

A-niveau 
9.680 9.740 + 0,6 % 

Bygnings-takst            

pr. årselev 
7.660 7.760  1,3 % 

 



 

Kort om tilskuddene  
 

Grundtilskuddene – basisgrundtilskud og uddannelsestypetilskud – har en elevtakst og et maksi-

mum; forstået således at der i 2018 højst kan ydes 11.290 pr. elev og maksimalt 941.190 kr. pr. 

skole, svarende til ca. 83 elever.  

Om grundtilskuddene gælder endvidere, at nye skolerne ikke modtager disse tilskud for perio-

den august-december i det år hf-tilbuddet starter. Det betyder, at en skole der starter Hf august 

2018, først får disse to tilskud med virkning fra januar 2019. 

 

Undervisningstilskud og fællesudgiftstakst. Taksterne er pr. år og de udbetales forholdsmæssigt, 

således at skolerne modtager disse tilskud fra og med den august måned for undervisningen 

starter. 

Grunden til at undervisningstaksten er lavere for steiner-hf end til den almindelige hf er, at der 

er foretaget en reduktion, fordi skolerne ikke har udgifter til afholdelse af eksaminer.  

 

Bygningstilskud ydes på baggrund af indberettede elever. Skolerne vil således modtage byg-

ningstilskud fra starttidspunktet – altså også for perioden august-december 2018. 

 

Færdiggørelsestakst og tillægstakst for fag på A-niveau: Hvornår disse takster udløses er uvist 

når det drejer sig om det prøvefri Hf-tilbud ved skoler med steinerpædagogik – de sædvanlige 

målestokke med prøver findes jo ikke. Men spørgsmålet forventes afklaret i denne måned. 

 

Andre tilskud: 

- Tilskud til svært handicappede: Dette tilskud kan søges til konkrete elever i STUK, 

Kontoret for specialundervisning (samme kontor som administrerer specialundervis-

ningstilskud til grundskolen). 

 

- Tilskud til vikar, friplads og pædagogikum: Administreres af ”Friplads- og Vikarkas-

sen”, som får den samlede tilskudsbevilling udbetalt fra Undervisningsministeriet.  

 

Egendækning: Skolerne skal – typisk gennem opkrævning af forældrebetaling – have en egen-

dækning på mindst 9.200 kr. årligt pr. elev i Hf-tilbuddet. 

 

 

Mere om tilskud – ansøgning og beregning 
På kurset onsdag den 27. september på Vartov i København kan man få meget mere at vide om, 

hvordan der søges om tilskud, hvilke indberetninger man skal foretage, og hvornår – og dermed 

også om hvordan skolen kan beregne sit tilskud. (Invitation er udsendt).  

 

Friskolernes Hus arbejder med at udforme en ny tilskudsberegner, som skolerne kender fra 

grundskoleområdet (se link nedenfor). Vi håber at være klar med beregneren i næste uge.  

 

 

Venlig hilsen 

Friskolernes Hus 

v/ Peter Højgaard Pedersen 

specialkonsulent 

 
 

LINK til undervisningsministeriets takstkatalog: 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/xls17/170901-takstkatalog-for-ffl2018.xlsx  

 

LINK til tilskudsberegner på grundskoleområdet: 

https://www.friskoler.dk/fileadmin/filer/Dansk_Friskoleforening/Filarkiv/Skolens_administra-

tion/%C3%98konomi_og_l%C3%B8n/Tilskudsberegner2018.1_31082017.xlsx  

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/xls17/170901-takstkatalog-for-ffl2018.xlsx
https://www.friskoler.dk/fileadmin/filer/Dansk_Friskoleforening/Filarkiv/Skolens_administration/%C3%98konomi_og_l%C3%B8n/Tilskudsberegner2018.1_31082017.xlsx
https://www.friskoler.dk/fileadmin/filer/Dansk_Friskoleforening/Filarkiv/Skolens_administration/%C3%98konomi_og_l%C3%B8n/Tilskudsberegner2018.1_31082017.xlsx

