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HANDOUT – FGU’S BYGNINGER 

 

FGU Danmarks hovedbudskaber 

• FGU Danmark anbefaler, at der gives et særskilt bygningstaxameter på 15.000 kr. pr. 

årselev. Omkostningerne for institutionernes bygningsdrift udgør i dag 6-22 pct. på de 

enkelte institutioner, mens de gennemsnitlige bygningsomkostninger for sektoren er på 14. 

pct. svarende til 18.000 kr. pr. årselev.  

• Da der er store forskelle i bygningsomkostningerne, kan taxameteret evt. differentieres 

enten efter geografisk placering og/eller institutionernes bygningsomkostningsprofil.  

• FGU Danmark anerkender, at det ikke er muligt at få et stort engangsbeløb for at bringe 

bygningerne på omgangshøjde på én gang. FGU Danmark foreslår derfor, at der skabes 

økonomisk råderum for institutionerne, så de får mulighed for at optagelån mhp. at sikre 

de nødvendige bygninger, der skal til, for at danne ramme om det særlige læringsmiljø, 

FGU skal levere.  

Overdragede bygninger 

Ved etableringen af FGU blev bygningerne overdraget fra de daværende produktionsskoler, der 

var private, selvejende institutioner. Det betyder, at der ikke har været en central gennemgang og 

prioritering af standarden for bygningsmassen i sektoren. FGU overtog også bygninger fra VUC, 

som var indrettet og dimensioneret til VUC-aktivitet og ikke den undervisningsform, der er i FGU, 

der kobler almenundervisning, produktion og praksis. 

FGU er etableret som en statsligt selvejende institution. Selvejet bygger på et hovedprincip om, at 

du ejer dine bygninger. FGU-institutionernes bygningsforhold er dog meget forskellige, hvor nogen 

ejer, lejer eller en kombination. Det er også forskelligt, hvor store bygningerne er og hvilken stand 

de har. Fælles er dog, at bygningsudgifterne udgør en stor andel af skolernes samlede 

omkostninger sammenlignet med andre sektorer, og at institutionerne ikke selv kan finansiere de 

nødvendige investeringer. 

En opgørelse over antallet af skoler fordelt i tre intervaller for bygningsomkostningernes andel af 

de samlede omkostninger samt gennemsnittet for sektoren viser, at omkostningerne for 

institutionernes bygningsdrift i dag udgør 6-22 pct. på de enkelte institutioner, mens de 

gennemsnitlige bygningsomkostninger for sektoren er på 14. pct. svarende til 18.000 kr. pr. 

årselev. 
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Tabel 1: Opgørelse over bygningsomkostningernes andel af de samlede omkostninger fordelt på 
tre intervaller samt gennemsnittet for sektoren. 

Bygningsomkostningernes andel af de samlet 

omkostninger 

Antal skoler Procent af omkostninger 

Højeste omkostningsandel 12 15-22% 

Middel omkostningsandel 11 10-14% 

Laveste omkostningsandel 4 6-10% 

Gennemsnit for sektoren 27 14,4% 

 

Bygningsomkostningernes andel af de samlede omkostninger samt gennemsnittet for sektoren 

opgjort på regioner viser, at de højeste bygningsomkostninger findes i Region Hovedstaden, mens 

de har de laveste omkostninger i Region Syddanmark.  

Tabel 2: Bygningsomkostningernes andel af de samlede omkostninger fordelt på regioner   

Region Procent af omkostninger 

Hovedstaden 17,3% 

Midtjylland 16,4% 

Nordjylland 14,1% 

Sjælland 13,5% 

Syddanmark 11,0% 

I alt 14,4% 

 

De gennemsnitlige bygningsomkostninger på 18.500 kr. pr. årselev i 2021 dækker over et spænd 

på institutionsniveau fra 11.000 kr. til 31.000 kr. pr.  årselev. Der er ingen sammenhæng mellem 

skolestørrelse eller omkostning pr. årselev, som vist i figur 1, hvilket bekræfter den gennemførte 

analyse af den vilkårlighed sektoren er underlagt i forbindelse med overdragelsen af bygningerne 

jf. nedenfor.   
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Gennemgang af FGU-institutionernes bygninger 

Deloitte og Bauheer gennemførte ultimo 2020 en undersøgelse af FGU-institutionernes bygninger. 

Undersøgelsen viser, at der er et investeringsbehov på ca. 1,1 mia. kr. i FGU-institutionernes 

bygninger. Rapporten viser også, at 19 af institutionerne har begrænsede muligheder for at opnå 

bankfinansiering. 

Overordnede resultater af bygningsanalysen 

Samlet investeringsbehov I alt ca. 1,1 mia. kr., heraf 

• 920 mio. kr. til investeringer i nybyggeri og køb af ejendomme 

• Ca. 200 mio. kr. til renoveringer, ombygninger og tilbygninger til 
eksisterende lokaler 

• Ca. 63 pct. relaterer sig til forbedringer og/eller forøgelser af 
undervisningskapaciteten, særligt ift. at udvide eksisterende antal m2 
til undervisning, etablere relevante værksteder og etablere fælles 
sociale rum. 

 
24 institutioner har behov for at øge den nuværende kapacitet ift. egnende 
m2 til undervisningsbrug. 15 institutioner har behov for at renovere 
eksisterende lokationer.  
 
Investeringsbehovet vil for de enkelte institutioner øges med 50-100 pct., 
hvis tilpasningen baseres på etablering af nyt sammenhængende byggeri. 
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Figur 1: Bygningsomkostninger pr. årselev 2021
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Lokationer De 27 institutioner har 85 skoler fordelt på 164 lokationer 
 
Ca. 74 pct. af bygningsmassener  på lokationer i umiddelbar nærhed af 
hinanden. 
 

Eje vs. Leje 52 pct. af de opgjorte kvadratmeter er ejede, mens 47 pct. er lejede.  
 
Til sammenligning er 86 pct. af erhvervsskolernes, VUC’ernes og almene 
gymnasiers kvadratmeter ejede, mens 14 pct. er lejede. 
 

Bygningsrelaterede 
problemstillinger 

Udfordringer med: 

• Luftkvalitet: 25 institutioner på i alt 46 pct. af lokationerne  

• Temperaturforhold: 27 institutioner på i alt 57 pct. af lokationerne  

• Akustik: 24 institutioner på i alt 45 pct. af lokationerne  

• Lysforhold: 22 institutioner på i alt 31 pct. af lokationerne  

• Øvrige udfordringer: 27 institutioner på i alt 54 pct. af lokationerne  
 
24 institutioner giver udtryk for udfordringer med pladsmangel på en eller 
flere lokationer, hvor der i dag er mange elever på de enkelte hold.  

 

Tilpasningsplaner 14 institutioner har udarbejdet konkrete planer for tilpasninger, heraf har 

• 4 igangsat egentlige forhandlinger med entreprenører, kommuner osv.  

• For de øvrige 13 institutioner er der generel usikkerhed om de fuldt ud 
kan nå at tilpasse sin bygningsmasse frem mod 1. januar 2023.  

 

Udfordringer ift. at 
imødegå identificerede 
behov  

FGU-institutionerne oplever især to typer af problemstillinger ift. at 
imødegå de identificerede behov og realisere de planlagte projekter: 

• Muligheden for at opnå finansiering til gennemførslen af projekter 

• Muligheden for efterfølgende at kunne afdrage lån og opretholde 
bæredygtig økonomi 

 

 

Rapporten konkluderer også, at der vil være væsentlige udfordringer og omkostninger forbundet 

med at løfte en stor del af bygningsmassen til et egnet niveau, og at planlagte investeringsplaner 

ikke fuldt ud kan sikre en bygningsmasse, som modsvarer institutionernes forpligtelser til at levere 

et uddannelsesmiljø, værksteder, lokaler til fælles formål mv.  

 


