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Udviklingen i pris pr. undervisningstime fra skoleåret 
2009/2010 til 2014/2015 

 

  Oktober  2015 
 

Folkeskolereformen har medført en meget betydelig forøgelse af elevernes timetal. Der er kun i be-
grænset omfang tilført nye ressourcer. Dertil kommer det forhold, at der i årene op til folkeskolere-
formen blev gennemført betydelige besparelser på folkeskoleområdet.  
 
Indeværende notat præsenterer en beregning af udviklingen i prisen pr. undervisningstime fra skole-
året 2009/2010 til skoleåret 2014/2015.  
 
Siden skoleåret 2009/2010 er prisen pr. undervisningstime pr. elev faldet fra 77 kr. til 57 kr., hvilket 
svarer til et reduktion på 26 pct. 
 
 

Tabel 1: Udgift pr. undervisningstime  

 2009/2010 2014/2015 

Gns. antal undervisningstimer  
ekskl. pauser (0.-10. klasse) 840 1.110 

Udg. til folkeskolen (netto) pr. 
elev 64.575 63.284 

Pris pr. time pr. elev 77 57 

Kilde: Undervisningsministeriet, Danmarks Statistik og egne beregninger, Social- og Indenrigsministeriets Noegletal.dk 

Note: 2015-priser 
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Beregningen 
Beregningen er foretaget med udgangspunkt i forholdet mellem det gennemsnitlige undervisnings-

timetal og den gennemsnitlige udgift pr. elev i skoleårene 2009/2010 og 2014/2015.  

 

Det gennemsnitlige timetal er beregnet som et vægtet gennemsnit af timetallet for hvert klassetrin på 

baggrund af antallet af elever.   

 

For 2009 er timetallet opgjort på baggrund af planlagte undervisningstimer i Undervisningsministeri-

ets database Uni-C. For 2014/2015 er antallet af undervisningstimer opgjort pgb. Undervisningsmini-

steriets opgørelse af den planlagte undervisningstid pr. uge fordelt på klassetrin for skoleåret 

2014/2015 fratrukket en time dagligt til pauser1.    

 

Udgiften pr. elev er beregnet som et gennemsnit af nettoudgiften for 2009 og 2010, som det er op-

gjort i Social- og Indenrigsministeriets nøgletalsdatabase. Beregningen af udgiftsniveauet for skoleåret 

2014/2015 er foretaget med udgangspunkt i budgettal for 2015, da det udgør det bedste tilgængelige 

billede af en fuldt implementeret reform. 

 

 

Kilder: 
 Statistikbanken UDDAKT20,  

 Undervisningsministeriets database: http://statweb.uni-
.dk/uvmvejltimetal/Default.aspx?skolenr=607030&periode=2009/2010&ShowMunicipalityAverage=False&ShowCo
untryAverage=True 

 Notat fra Undervisningsministeriet vedr.: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklas-
ser, 2014/2015  

 Social- og Indenrigsministeriets Noegletal.dk 

 
 

                                                   
1 Metoden følger Undervisningsministeriets metode til indberetninger til OECD, som beskrevet her: 
http://www.folkeskolen.dk/568845/danske-elever-har-verdensrekord-i-skoletimer 


