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Ny rekord i antal elever på landets efterskoler 

 
 
 
 
 
 
Ved skoleårets start er endnu et rekordstort antal elever begyndt på landets ef-
terskoler. Helt præcist har 32.447 elever valgt at gå på efterskole i skoleåret 
2022/23. Det er – igen - rekord for skoleformen med en fremgang på 702 elever 
i forhold til skoleåret før. Andelen af 10. klasselever er igen steget, mens antallet 
af undervisningspligtige elever i 8. og 9. klasse er faldet fra 8.411 til 7.875. 
 
Nedenstående viser blandt andet et overblik over elevsammensætningen, ele-
ver fordelt på årgange og et overblik over udviklingen i størrelsen af særlige 
elevgrupper. 
 
Alle tallene er oplyst af efterskolerne selv via af en spørgeskemaundersøgelse, 
Efterskoleforeningen har gennemført i august 2022.  
 
224 ud af 242 skoler har udfyldt hele eller dele af undersøgelsen. Tallene fra de 
sidste 18 skoler er oplyst vha. en opringning, hvor vi udelukkende har spurgt til 
antallet af elever ved skolestarten og fordelingen på årgange. 

Elevtal 
Efterskolerne har fortsat fremgang i elevtallet. Ved skolestart i det nuværende 
skoleår 2022/23 startede 32.447 elever på en efterskole, hvilket er en frem-
gang på 702 elever og 2,29 % i forhold til skoleåret 2021/22. 

 
Fordeling på klassetrin 
Udviklingen i fordelingen af elever på klassetrin gennem de seneste 3 år frem-
går af tabel 1.  
 
Tabel 1. Samlet elevtal fordelt på klassetrin de seneste tre skoleår  

Skoleår 2022/23 2021/22 2019/20 

Elevtal i alt  32.447 31.745 30.669 

Antal elever i 8.+9. klasse 7.875 8.411 8.437 

Antal elever i 10. klasse* 24.572 23.334 22.232 

*10. klasse omfatter også elever, der går i 10. klasse for anden gang  
 
Tabel 2. Procentvis fordeling på klassetrin de seneste tre skoleår  

Skoleår 2022/23 2021/22 2019/20 
 % % % 

Antal elever i 8.+9. klasse 24 26 28 

Antal elever i 10. klasse  76 74 72 

September 2022 

 



 

 

 2/5 

 
Ved skolestarten 2022/23 udgør de undervisningspligtige elever i 8.+ 9. klasse 
samlet set 7.875 elever, svarende til 24 % af elevtallet, (2021/22: 26 %) mens 
24.572 elever, svarende til 76 % af alle elever, går i 10. klasse (2021/22: 74 %). 
 
Udvikling i elevtallet i de syv efterskoleregioner 
Udviklingen i elevtallet er ikke ens over hele landet.  Størst fremgang i elevtallet 
ses i efterskoleregionerne Region Fyn med 4,24 % og i Syd- og sønderjyske re-
gion med 3,88 %.  
Sidste års fremgang i Region Midt- og Vestjylland er desværre ikke fortsat i år, 
idet der kan konstateres en mindre tilbagegang på 54 elever, svarende til et 
fald på 1,42 %. 
 
Udviklingen regionalt kan ses i tabel 3. 
 
Tabel 3. Udvikling i elevtal fordelt på efterskoleregioner de seneste tre skoleår 

Efterskoleregion 
Antal 
elever 
2022/23 

Antal  
elever 
2021/22 

Antal  
elever 
2020/21 

Udvikling fra 
2021/22  
(antal elever) 

Udvikling fra 
2021/22 

(%) 

Antal 
skoler *) 
2022/23 

Efterskolerne i Sydøstjylland 3.812 3.710 3.606 102 2,75 22 

Midt- og vestjyske region 3.756 3.810 3.633 -54 -1,42 31 

Midt- og østjyske region 4.988 4.859 4.709 129 2,65 37 

Nordjyske region 3.907 3.835 3.631 72 1,88 30 

Region Fyn 5.305 5.089 4.817 216 4,24 37 

Sjællandske region 6.261 6.189 6.144 72 1,16 50 

Syd- og sønderjyske region 4.418 4.253 4.129 165 3,88 35 

I alt  32.447 31.745 30.669 702 2,29 242 

*) Livsstilsefterskolen på Hjarnø deltager som selvstændig skole 

 
Gennemsnitlig skolestørrelse 
Den gennemsnitlige størrelse for efterskoler er i dette skoleår på 134 elever. 
Sidste skoleår var gennemsnittet på 132 elever pr. efterskole.  
 
Antal efterskoler 
Der er i nu 242 efterskoler i Danmark. Det er en fremgang på én skole, idet Ærø 
Efterskole er genåbnet som almen efterskole efter tidligere at have være en 
specialefterskole.  
Livsstilsefterskolen på Hjarnø deltager som selvstændig skole, om end den juri-
disk set er en afdeling af BGI-Akademiet i Hornsyld. 
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Ledige pladser ved skolestart august 2022 
Flere efterskoler var fyldt op til det indeværende skoleår, og dermed var der 
færre ledige pladser på skolerne. 
 
Ud af de 221 skoler, der har besvaret spørgsmålet, er 176 skoler fyldt op ved 
skoleårets start. Dette svarer til, at 80 % af skolerne har opnået det ønskede 
elevtal. Dette tal udgjorde 84 % i 2021.  
 
40 % havde venteliste til dette skoleår mod 39,6 % sidste år. 
 
45 skoler havde ledige pladser, svarende til 20 % af 221 skoler.  
 
To af disse skoler, svarende til 1 %, havde en ledig kapacitet på over 20 %. I 
2021 udgjorde disse skoler 5 ud af 240. Dette tal svarer til 2%. Færre skoler har 
altså over 20 % ledige pladser ved opstarten i august 2022 end året før. 
 
Figur 1. Har I opnået det forventede antal elever, eller har I ledige pladser?  

 
 

Særlige elevgrupper 
 
De særlige elevgrupper omfatter i denne undersøgelse elever fra udlandet, 
herunder Færøerne, Grønland og Sydslesvig. Dertil kommer elever med flygt-
ninge og indvandrerbaggrund, og elever der modtager undervisning i dansk 
som 2. sprog. 
 
Det er glædeligt at konstatere, at antallet af grønlandske og færøske elever er 
steget siden skoleåret 2020/21. Antallet af elever fra særligt Grønland faldt 
markant under corona.  
Det konstaterede fald fra 96 til 61 elever fra Sydslesvig er behæftet med usik-
kerhed, idet Dansk Skoleforening for Sydslesvig oplyser, at der pt. går 107 ele-
ver på de danske efterskoler.  
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Antallet af flygtninge og indvandrere er faldet fra 256 til 192 siden sidste år, ef-
ter en stigning fra 239 i skoleåret 2019/20 til 256 fra i skoleåret 2020/21. Tal-
lene er også behæftet med usikkerhed, da skolerne ikke længere skal regi-
strere elever med flygtninge- og indvandrerbaggrund.  
 
Der er igen forekommet en stigning i antallet af andre udlændinge. I dette sko-
leår er der startet 341 udenlandske elever mod 336 i skoleåret 2021/22 og 254 
i skoleåret 2020/21.  
 
Figur 2. Særlige elevgrupper (Antal elever) 

 
 

Elevoptaget til det kommende skoleår 2023/24 
 
Det tyder på, at den positive udvikling i elevtallet fortsætter næste år, idet flere 
skoler end sidste år allerede nu er fyldt op til det kommende skoleår. 215 skoler 
har oplyst tal over optaget til næste sommer: 
 
Tabel 3. Optaget det kommende skoleår 
Optagne næste år Antal skoler Andel i % 
Fyldt alle pladser op 64 30 
Ikke fyldt alle pladser op 151 70 
I alt 215  100 

 
64 skoler, svarende til 30 % er fyldt helt op. I 2022 var 23 % af skolerne fyldt op 
på samme tid. 
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151 skoler, svarende til 70 % har stadig ledige pladser. I 2022 udgjorde disse 
73 %. 
 
6 skoler mangler blot 10 elever eller derunder, før de er fyldt op. Når Efterskoler-
nes dag ultimo september er blevet afviklet, vil flere skoler være fuldt optaget. 
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