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Gymnasier i tyndtbefolkede områder  
udfordres på elevgrundlaget

De fleste gymnasier i mindre byer har oplevet store fald i elevtallene i de seneste år. Det skyldes dels 
et fald i elevgrundlaget, fordi der er sket et nedgang i størrelsen af årgangene, men det kan også 
skyldes søgemønstrene. Nogle steder søger de unge fx ind mod de større byer i stedet for deres lokale 
gymnasier, og det kan bidrage til at udhule de små gymnasiers elevtal. Boks 1 viser udviklingen i 
perioden fra 2012 til 2020 for de gymnasier, der i dag modtager udkantstilskud.

Boks 1: Udviklingen på gymnasier, som modtager  
udkantstilskud 2012-2020

24 gymnasier modtager i 2020 udkantstilskud. Ses der samlet på denne gruppe, er de i overvejen-
de grad karakteriseret ved faldende søgning, tilgang og forventet aktivitet. Som det fremgår 
nedenfor, har kun 2 af disse gymnasier oplevet en stigning i tilgangen siden 2012.

Ændring i tilgangen i perioden 2012-2020 Antal institutioner

0,01 til 25 procent 2

-24,99 til 0 procent 8

-34,99 til -25 procent 8

-45 til -35 procent 6

I alt 24

Anm: Da udkantstilskud gives på hovedinstitutionsniveau er der her også set på tilgang på hovedinstitutionsniveau. Der 
gives udkantstilskud til gymnasier, hvis de har mindre end 430 stx-årselever i året før finansåret og der er mere end 20 km 

til nærmeste gymnasium.

Samlet set har de 24 gymnasier oplevet et fald i tilgangen på 25 procent Ses der på søgningen har 
de 24 gymnasier samlet et fald på 30 procent 1. prioritetsansøgninger fra 2012 til 2021. 
 
Det skønnes, at disse gymnasier frem mod 2030 vil opleve en yderligere aktivitetsnedgang på 
mellem 10 og 25 procent ift. 2018. Skønnet er baseret på en statistisk fremskrivning af den 
demografiske udvikling, og tager ikke højde for ændrede søgemønstre, poltiske tiltag og andre 
faktorer, der kan påvirke adfærd og dermed taxametertilskuddet.
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Særligt uden for de store byer står ungdomsuddannelserne til at få færre elever i de kommende år. Og 
fordi elevtallet er tæt forbundet med skolernes økonomi i taxametersystemet, risikerer udviklingen at 
presse en række uddannelsessteders økonomi.

Tabel 1 viser den forventede udvikling i taxametertilskud på institutionsniveau for de gymnasier, der 
modtager udkantstilskud. Tabellen er baseret på en statistisk fremskrivning af den demografiske 
udvikling. Tallene tager ikke højde for ændrede søgemønstre, politiske tiltag og andre faktorer, der kan 
påvirke adfærd og dermed taxametertilskuddet.

Tabel 1: Forventet udvikling i taxametertilskud på gymnasier der modtog udkantstilskud i 
2020 som følge af demografisk udvikling (2018-2030

Institution Ændring i taxametertilskud (procent)

Ringkjøbing Gymnasium -25 procent

Odsherreds Gymnasium -25 procent

Frederikssund Gymnasium -24 procent

Tønder Gymnasium -23 procent

Morsø Gymnasium -23 procent

Frederiksværk Gymnasium og HF -23 procent

Nakskov Gymnasium og HF -22 procent

Vejen Gymnasium og HF -22 procent

Maribo Gymnasium -21 procent

Fjerritslev Gymnasium -19 procent

Brønderslev Gymnasium og HF -18 procent

Varde Gymnasium -18 procent

Midtsjællands Gymnasium - 17 procent

Vesthimmerlands Gymnasium og HF -16 procent

Grindsted Gymnasium & HF -16 procent

Vestjysk Gymnasium Tarm -15 procent

Struer Statsgymnasium -15 procent

Lemvig Gymnasium -15 procent

Grenaa Gymnasium -15 procent

Faaborg Gymnasium -13 procent

Rønde Gymnasium -13 procent

Bjerringbro Gymnasium -12 procent

Dronninglund Gymnasium -12 procent

Tørring Gymnasium -11 procent


