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n FORÆLDREBETALING
Det koster i gennemsnit 13.906 kr. pr. 
elev om året at gå i en friskole eller privat 
grundskole.

n FRISKOLE
Alle friskoler og private grundskoler 
modtager et statsligt driftstilskud, som 
afhænger af skolens størrelse, geografi og 
elevens alder. I 2021 fordeles det statslige tilskud 
pr. elev således:
51.719 kr. i gennemsnitligt driftstilskud 
2.223 kr. bygningstilskud 
7.940 kr. SFO 

n PULJER
Af det statslige tilskud afsnøres 
cirka 400 mio. kr. til puljer målrettet 
særlige opgaver: specialundervisning, 
inklusion, fripladser, kurser, vikarer, 
efter- og videreuddannelse, 
befordring, sygetransport m.v. 

n KOMMUNEN
Kommunerne driver folkeskolerne og modtager via bloktilskuddet midler fra 

staten til at løse opgaven. Når en elev ikke går i folkeskolen, skal kommunen 
betale et bidrag til staten. Dette bidrag er i 2021 fastsat til 39.662 kr. årligt pr. 

elev. Kommunen skal – uanset hvor eleven går i skole – dække udgifter til 
tandpleje, PPR, sundhedspleje, studievejledning m.v.  På landsplan er den 
gennemsnitlige kommunale udgift til folkeskolerne 67.580 kr. pr. elev årligt. 

Når en elev går i friskole eller privat grundskole, har kommunen derved 
en mindsket udgift svarende til 27.918 kr. pr. elev årligt.

n STATEN
Friskoler og private grundskolers tilskud kommer fra staten. 
Det overordnede princip er, at friskoler og private grundskoler 
modtager et gennemsnit af udgifterne i folkeskolerne. Det kaldes 

»koblingsprocenten«. Det gennemsnitlige
driftstilskud fastsættes på de årlige finanslove.
I 2021 er koblingsprocenten på 76 – svarende
til cirka 6,9 mia. kr. i statsligt tilskud til
friskoler og private grundskoler.

n DAGTILBUD
Dagtilbud finansieres af kommunerne. Forældre, der vælger børnehaver og 
vuggestuer, der drives som en del af friskoler og private grundskoler, kan få 

økonomisk tilskud fra opholdskommunen svarende til de gennemsnitlige 
udgifter til kommunale dagtilbud. Tilskuddet består af et driftstilskud, et 

bygningstilskud og et administrationstilskud. Dertil kommer forældrebetalingen, 
som dagtilbuddet selv fastsætter. Dagtilbud ved friskoler og private 

grundskoler er selvejende og kan dermed ikke trække profit ud.

n “FORÅRS-SFO“ OG KLUB 
Kommunerne kan vælge at yde et tilskud til friskolers 
og private grundskolers klubtilbud samt »forårs-
sfo« (pasning i forårsmånederne forud 
for skolestart). Friskoler og 
private grundskoler må 
ikke anvende 
statstilskud til 
disse ordninger, 
som derfor i realiteten 
skal finansieres alene ved 
forældrebetaling.  




