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Tilskud 
 
Alle frie grundskoler, som opfylder betingelserne for at modtage tilskud, får hvert år 
forskellige tilskud, der fastsættes på Finansloven. Driftstilskuddet, som er det primære 
tilskud, afhænger af den såkaldte ”koblingsprocent”. Den angiver hvor mange procent 
af folkeskolens gennemsnitlige udgift pr. elev, de frie grundskoler efterfølgende mod-
tager. I mange år var koblingsprocenten 75 %, således at de frie skoler modtog 75 % 
af det beløb, en elev i folkeskolen havde kostet tre år tidligere + pensionsdækning, ju-
steret med den almindelige pris- og lønudvikling. Koblingsprocenten er de seneste år 
blevet nedjusteret, så den i 2013 er på 72 % og i 2014 på 71 %. 
 
Lilleskolerne holder løbende skolerne orienteret om udviklingen i tilskudsmulighe-
derne og arbejder for at sikre skolerne de bedst mulige økonomiske betingelser. Vi 
vejleder også gerne nye skoler vedrørende dette. 
 
Det samlede beløb som er fastsat på Finansloven til generelt driftstilskud fordeles 
mellem alle frie grundskoler efter en særlig fordelingsnøgle. Nedenfor kan du se, 
hvordan de skønsmæssige (Finanslov 2014 er endnu ikke endeligt godkendt) tilskud 
til de frie grundskoler er fordelt i 2014. 
 

Driftstilskud fra staten 
Taksten for driftstilskud til skolen udgør i 2014: 41.700,- kr. pr. elev 
 
Tilskuddet fordeles efter faste takster, der lægges sammen:  
                     (G   +   F1   +   F2   +   U1   +   U2  +  U3)  x  R 
 
G  =   Grundtilskud: 400.000 kr. pr. skole, dog maks. 10.000 kr. pr. elev  

F1  =   Fællesudgiftstaxameter, takst 1 (første 220 elever):   5.480 kr. pr. elev  

F2  =   Fællesudgiftstaxameter, takst 2 (fra elev nr. 221):    2.192 kr. pr. elev  

U1  =   Undervisningstaxameter, elever under 13 år:  28.753 kr. pr. elev 

U2  =   Undervisningstaxameter, elever på/over 13 år 38.072 kr. pr. elev  

U3  =   Undervisningstaxameter, elever i 10. kl. 36.967 kr. pr. elev 

R  =   Regionaliseringsfaktor:  1,02 for skoler i stedtillægsområde 4, 5 og 6.  
 Dvs. at skoler beliggende i stedtillægsområderne 4, 5 eller 6 får forøget  
 tilskuddet med 2 %.  
 
Eksempel på driftstilskud fra staten udregnet efter ovenstående formel: 
X-købing Lilleskole ligger i Region Hovedstaden og dermed i stedtillægsområde 4, 5 
eller 6. Skolen har 80 elever fordelt på 60 elever under 13 år og 20 elever på eller over 
13 år, heraf 0 elever i 10. klasse. Hermed bliver skolens driftstilskud følgende: 
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G (Grundtilskud)  =      400.000  kr. 

F1 (Fællesudgiftstaxameter, takst 1)    5.480 kr. x 80 elever  =      438.400 kr.  

F2 (Fællesudgiftstaxameter, takst 2)        2.192 kr. x 0 elever  =                    0 kr.  

U1 (Undervisningstaxameter, under 13 år)   29.120 kr. x 60 elever  =  1.747.200  kr. 

U2 (Undervisningstaxameter, på/over 13 år) 38.439 kr. x 17 elever  =      653.463  kr.  

U3 (Undervisningstaxameter, 10. kl.)     37.334 kr. x 0 elever  =                    0 kr. 

Tilskud i alt inden områdetillæg (R) =  2.839.063  kr. 

R (Regionaliseringsfaktor, i område 4, 5 og 6)    2.839.063 kr. x 0,02  =        56.781  kr. 
 

X-købing Lilleskole modtager i 2014 driftstilskud fra staten på =  2.895.844 kr. 

   
For nyoprettede skoler gælder i øvrigt at: 

 Tilskuddet ydes fra 1. august. 
 Tilskuddet udbetales første gang i november/december. 
 Tilskuddet udbetales derefter månedsvis forud. 

Det vil sige, at nyoprettede skoler selv skal korttidsfinansiere en del startudgifter. 
 

Bygningstilskud fra staten 
Taxametertilskud til alle elever i 2014:      2.004,- kr. pr. elev 
Vær opmærksom på at der ikke ydes bygningstilskud for perioden august-december i 
det første driftsår. 
   

Tilskud til fritidsordninger fra staten 
Tilskud pr. elev i bh.kl.-3. klasse, som går i SFO i 2014:               11.022,- kr. pr. elev 

 
For tilskuddet til fritidsordningen gælder samme regler som for driftstilskuddet. Det 
vil sige, at nyoprettede skoler får tilskud fra 1. august, men at tilskuddet først udbeta-
les i oktober/november. 
 

Særlige tilskud fra staten 
Staten udbetaler i nogle tilfælde særlige tilskud efter ansøgning/anmodning fra sko-
len. Det drejer sig om tilskud til: 

 Specialundervisning  
 Praktisk medhjælp og hjælpemidler 
 Dansk for tosprogede 
 Vikarudgifter ved læreres sygdom m.v. 
 Sygeundervisning  
 Befordring  
 Fripladstilskud til skolen 
 Fripladstilskud til SFO 
 Tilskud til kostafdelinger 
 Tilskud til tyske mindretals skoler 
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Kommunale tilskud 
Kommunen kan derudover yde ekstra tilskud til skolerne, for eksempel: 

 Tilskud til skolepenge og forældrebetaling 
 SFO, herunder heltidsskolefritidsordninger 
 Specialundervisning/inklusion og specialpædagogisk bistand 
 Anlægsudgifter og investeringsudgifter 

 
Kommunen skal dog stille følgende ydelser til rådighed for de frie skoler i samme om-
fang, som disse tilbydes kommunens folkeskoler: 

 PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) 
 Skoletandlæge 
 Skolelæge/-sundhedsplejerske 
 UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) 

 

Læs mere 
På hjemmesiden kan du finde links til relevante love, bekendtgørelser, vejledninger m.v. 
 
Du kan læse mere om, hvilke krav skolen skal opfylde for at modtage tilskud, under 
”Lovgivningen – kort fortalt”. 


