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Orientering om tilskud til undervisning på 9. klassetrin i to år på 

efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 

 
I det følgende orienteres der om, i hvilken udstrækning der kan ydes 
tilskud til, at elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejds-
skoler kan følge undervisningen på 9. klassetrin i to år.  
 
Loven 
Det fremgår af § 2, stk. 1, i lov om frie kostskoler (lov om folkehøjsko-
ler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostsko-
ler)), jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011, at hvis efterskoler, 
husholdningsskoler og håndarbejdsskoler optager elever, der er under-
visningspligtige i henhold til folkeskoleloven, skal skolerne tilbyde disse 
elever en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. 

 
På baggrund af denne bestemmelse er det Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens 
opfattelse, at undervisningspligtige elever på efterskoler, husholdnings-
skoler og håndarbejdsskoler som udgangspunkt skal indplaceres på et 
alderssvarende klassetrin, og at indplaceringen i øvrigt skal stå mål med 
den for eleven relevante indplacering i folkeskolen. 
 
Dette berører ikke det forhold, at lov om frie kostskoler ikke stiller krav 
om, at skolerne organiserer undervisningen på klassetrin. Det betyder 
alene, at efterskoler i forbindelse med tilskudsudbetalinger skal indberet-
te eleven til takst 1 eller 2, jf. § 23, stk. 2, i lov om frie kostskoler af-
hængigt af, om eleven har gennemført grundskolen. 

 

Undervisningspligt og undervisning på samme klassetrin i to år i 

folkeskolen 
Pligten til at modtage undervisning omfatter ethvert barn, der bor her i 
landet. Undervisningspligten indtræder som udgangspunkt den 1. august 
i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år, og ophører den 31. juli ved 
afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. 
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Det fremgår af folkeskolelovens § 12, stk. 1, at eleverne undervises på 
det klassetrin i grundskolen, der svarer til deres skolealder. Skolens leder 
kan efter samråd med forældrene konkret beslutte, at en elev undervises 
på samme klassetrin i to år, hvis det er til elevens bedste. Beslutningen 
træffes på baggrund af en pædagogisk vurdering af elevens undervis-
ningsbehov. Den pædagogiske vurdering tilrettelægges på baggrund af en 
lokal beslutning, herunder om der skal indgå testmaterialer i vurderingen, 
og om en indstilling fra PPR eller evt. anden faglig tredjepart skal indgå i 
vurderingen. Elevens egne synspunkter skal tillægges passende vægt un-
der hensyntagen til elevens alder og modenhed.  
 
Det bemærkes, at undervisning på samme klassetrin i to år ikke må ske 
som reaktion på, at en elev er fagligt bagud i sin klasse eller som erstat-
ning for, at en elev ikke har fået specialundervisning i tide. I sådanne 
tilfælde skal undervisningsdifferentiering på det alderssvarende klassetrin 
imødekomme de udfordringer, der måtte være i den sammenhæng.  
 
Kun i meget sjældne tilfælde vil det kunne tænkes, at der bliver truffet 
beslutning om indplacering på et lavere (eller højere) klassetrin mere end 
én gang i et skoleforløb.  
 
Orientering om tilskud til undervisning på 9. klassetrin i to år på 
efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 
Hovedreglen er, at uanset hvorledes en fri kostskole tilrettelægger sin 
undervisning, skal undervisningen af den enkelte elev gives på et alders-
svarende klassetrin. Udgangspunktet er derfor, at der kun kan ydes til-
skud til, at en efterskole, husholdningsskole og håndarbejdsskole giver en 
elev undervisning i to år på samme klassetrinsniveau efter samme prin-
cipper, som en elev kan være omgænger i folkeskolen. 
 
Indplacering på et lavere klassetrin og vurderingen af, om en elev har 
gennemført grundskolen, har betydning for tilskuddet til efterskoler, da 
tilskuddet for elever, der har gennemført grundskolen, er lavere end til-
skuddet for elever, der ikke har gennemført grundskolen. Elever, der har 
gennemført grundskolen, d. v. s. har fulgt undervisningen på 9. klasse-
trin, udløser den lave takst. 
 
På baggrund heraf orienterer Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om følgende 
retningslinjer for ydelse af tilskud for elever på 9. klassetrin i to år: 
 
Undervisning på 9. klassetrin i to år skal være til elevens bedste. Beslut-
ningen træffes af skolens forstander efter samråd med og samtykke fra 
elevens forældre, og beslutningen skal træffes på baggrund af en pæda-
gogisk vurdering af elevens undervisningsbehov, som er understøttet af 
en vurdering eller indstilling fra en faglig tredjepart, f.eks. PPR. Elevens 
eventuelle egne synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyn-
tagen til elevens alder og modenhed. 
 
Det bemærkes, at tilskud ikke ydes til, at en elev gives undervisning på 9. 
klassetrin i to år, hvis dette begrundes med, at eleven er fagligt bagud i 
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sin klasse, eller at undervisning gives som erstatning for, at en elev ikke 
har fået specialundervisning i tide.   
 
Ved vurderingen af, om en elev tilskudsmæssigt kan gives undervisning 
på 9. klassetrin i to år, kan det inddrages, om eleven har haft et betydeligt 
fravær af mindst to måneders varighed på grund af alvorlig sygdom, 
dødsfald i den nærmeste familie eller lignende, og om den som følge 
heraf manglende undervisning ikke har kunnet forventes givet efterføl-
gende. 
 
Kun i helt særlige tilfælde kan det besluttes tilskudsmæssigt at indplacere 
en elev på et lavere klassetrin mere end én gang i et skoleforløb. 
 
Det er udgangspunktet, at en elev, der har fulgt undervisningen på 9. 
klassetrin, har gennemført grundskolen. Eleven er dermed ikke længere 
undervisningspligtig. Dette gælder, selvom eleven ikke har aflagt folke-
skolens afgangsprøver. 
 
Det er ved vurderingen af, om en elev kan gives undervisning på 9. klas-
setrin i to år uden betydning, om eleven i det første år har fulgt under-
visningen på 9. klassetrin i en folkeskole, en fri grundskole, en efterskole, 
husholdningsskole eller håndarbejdsskole.  
 
Det forhold, at en skole ikke tilbyder 10. klassetrin, kan aldrig begrunde, 
at der yder tilskud til, at en elev gives undervisning på 9. klassetrin i to år. 
 

Dokumentation 
Af hensyn til dokumentation for tilskudsbetingelsernes opfyldelse anbe-
faler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skriftlighed omkring processen i form 
af: 

 en skriftlig, pædagogisk begrundet indstilling fra forstanderen, 

 et skriftligt samtykke fra forældrene, og  

 en skriftlig vurdering eller indstilling fra en faglig tredjepart. 
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