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HANDOUT – MODELSKOLEBEREGNINGER 

 

 

FGU Danmarks hovedbudskaber 

• FGU-sektoren er økonomisk presset med en drift, der giver underskud. FGU-reformen er 

helt rigtig, men finansieringen af FGU matcher ikke intentionerne og opgaven. FGU skal 

levere et nyt undervisningstilbud med afsæt i praksis, produktion og et inkluderende 

læringsmiljø, der understøtter den enkelte elevs behov. Samtidig skal FGU udbydes tæt på 

de unge, hvilket skaber små udbud. Alt dette stiller store krav institutionernes og skolernes 

kapacitet og løbende tilpasninger, samtidig med, at kvaliteten i uddannelsen skal være 

stabil. 

• Det er ikke muligt for sektoren at spare og tilpasse sig ud af den økonomiske situation 

sektoren står i, hverken i forhold til grundfinansiering og aktivitetsfald.  

• En bæredygtig økonomi vil kræve, at der skal gås på kompromis med en afgørende del af 

de pædagogiske rammer på institutionerne.  

• En modelskoleberegning viser, at hvis en lille institution på et minimum skal leve op til 

lovens intentioner og have mulighed for at understøtte den unge, som det er tiltænkt, vil 

institutionen have et økonomisk underskud på ca. 8 mio. kr. Det vil kræve store 

tilpasninger på personalesiden, markant øget undervisningstid for de resterende ansatte, 

færre vejledere pr. elev og mindre tid til det inkluderende læringsmiljø, hvis institutionens 

økonomi skal gå i 0.  

 

Modelskoleberegning 

FGU Danmark udarbejdet et eksempel på, hvordan en økonomi for en institution kan se ud, hvis 

den på et minimum skal leve op til lovens intentioner og have mulighed for at understøtte de 

unge, som var tiltænkt. 

Nedenstående Tabel 1 viser de forudsætninger, der som minimum bør være til stede, hvis den 

beskrevne institution på 240 elever skal være økonomisk bæredygtig og have mulighed for at 

tilbyde den understøttelse, som elevgruppen har brug for. 
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Tabel 1:  Forudsætninger for en institution på 240 elever kan leve op til reformens intentioner 

LILLE FGU-INSTITUTION* 

FO
R

U
D

SÆ
TN

IN
G

ER
 Antal elever 240 

Antal årselever 264 

Antal skoler 3 

Hold 16 

Elever pr. hold 15 

Ansatte Undervisere 35 

Vejledere 4 

Studieadministration 3 

IT-ansvarlig 1 

HR 1 

Økonomiansvarlig 1 

Ordblindekoordinator/konsulent 1 

Ledelse (inkl. øverste leder) 5 

Generelle omkostninger Bygningsomkostninger 15 pct. 

Administrationsomkostninger 15 pct. 

* Institutionen tager udgangspunkt i en lille institution ud fra definitionen FGU Danmark bruger i sine økonomianalyser. 

Definitionen på en lille institution er mellem 0 – 350 årselever. 

Med afsæt i de ovenstående forudsætninger vil FGU-institutionen i dette tilfælde have et 

underskud på ca. 8 mio. kr.  

Hvis elevtallet sættes op til 1000 i eksemplet, vil underskuddet være på hele 26 mio. kr. Dette 

viser, at et øget elevtal ikke kan sikre institutionernes økonomi alene og ikke er hovedårsagen til 

FGU institutioners vanskelige økonomiske situation. FGU-institutionernes drift er altså ikke 

økonomisk bæredygtig, og derved heller ikke pædagogisk bæredygtig.    

Hvis medarbejderne underviser 26 timer om ugen i stedet for 18 timer, vil der stadig være et 

underskud på 2 mio. kr.  

Hvis resultatet skal være positivt uden at skele til, om der leves op til lovgivningen, vil et 

økonomisk overskud fx kunne ske ved de illustrerede tilpasninger i Tabel 2.  

Tabel 2: Hvilke ændringer i forudsætningerne skal der til for at skabe overskud 

Ændrede forudsætninger Tidligere forudsætning Resultat 

På en uge har hver underviser 26 timers undervisningstid 

ud af 37 timer i alt (v. 240 elever) 

18 + ca. 200.000 kr.  

24 undervisere (da hver lærer underviser markant mere pr. 

uge) 

35 

Bygningsomkostninger udgør 12 pct. (tilsvarende 

erhvervsuddannelser) 

15 pct. 

100 elever pr. vejleder 60 

40 pct. tid til undervisning med to undervisere for at skabe 

et helhedsorienteret og inkluderende undervisningsmiljø 

50 
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Ovenstående eksempel vil reelt betyde afskedigelse af 9 undervisere samtidig med, at de 

resterende 24 undervisere vil skulle undervise 26 timer om ugen. Til sammenligning underviser 

folkeskolens lærere i gennemsnit 19,6 timer om ugen1. Dertil vil en mindre andel af 

undervisningen kunne gennemføres med to lærere, og der vil være en markant større andel elever 

pr. vejleder. Eksemplet bekræfter således, at en bæredygtig økonomi vil kræve at der skal gås på 

kompromis med en afgørende del af de pædagogiske rammer.  

 

 
1 https://www.folkeskolen.dk/files/archive/_/3/6/eag2017-denmark.pdf  

https://www.folkeskolen.dk/files/archive/_/3/6/eag2017-denmark.pdf

