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Elevtal 2017 sætter rekord  

28.800 unge er startet på efterskole i 2017. Det er ny rekord i 

efterskolernes historie.  

Af konsulent Mette Hjort-Madsen, Efterskoleforeningen 

Alle skoler på nær to ud af 246 har indberettet samlet elevtal på dagen for 

kursusstart i 2017. 20 skoler har dog ikke besvaret hele skemaet.  

Siden sidste år er to skoler lukket, mens tre nye er kommet til. Det drejer 

sig om New Nordic Youth, som er kommet utroligt flot fra start med 87 

elever, og de to kombinerede skoler Tronsø og Rødding Frie fagskoler, der 

begge har åbnet efterskolelinjer med hhv. 36 og 32 elever.  

Udviklingen i elevtal blandt skolerne fremgår af figur 1.  

 

Figuren viser 246 skoler fordelt på intervaller i forhold til udviklingen i 

deres elevtal fra 2016 til 2017. 15 skoler er gået mere end 25% frem, 

inklusiv de tre nye skoler (yderst til venstre). 103 skoler svarende til 42% 

har stabilt elevtal mellem 0 og 5%, og hvis vi tager samme udsving til den 

negative side med er andelen 65%, svarende til 161 skoler. 49 skoler er 

imidlertid gået mere end 5% tilbage i forhold til sidste år (fra midten mod 

højre).  

Hovedkonklusionen er, at efterskolerne bredt set fastholder fremgang trods 

små årgange og vigende tilslutning til 10. klasse i andre skoleformer.  
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Figur 1. Udvikling i elevtal på skoleniveau - 2016-17
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10. klasse vækster igen 

Andelen af elever fordeler sig med 33% undervisningspligtige (8. og 9. 

klasse) og 67% ikke-undervisningspligtige, dvs. 10. klasse. Det er samlet set 

en forskydning på 3 %-point i forhold til sidste år, se tabel 1. 

Tabel 1. Udvikling i fordelingen af elever i 8.+9. klasse og 10. klasse  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8.+9. klasse 12.246 11.906 11.058 10.533 10.136 10.372 10.380 10.384 9.629 

10. klasse 16.285 16.750 16.639 16.666 17.264 17.741 18.180 18.063 19.213 

Elevtal i alt  28.531 28.656 27.697 27.199 27.403 28.113 28.560 28.447 28.842 

% 
undervisningspligtige 42,9 41,5 39,9 38,7 36,9 36,9 36,3 36,5 33,4 

% ikke 
undervisningspligtige 57,1 58,5 60,1 61,3 63,1 63,1 63,7 63,5 66,6 

Ændring fra år til år 
Antal 1845 125 -959 -498 205 709 447 -113 378 

Fordelt på skoletyper er det de 208 almene skoler, der står for hovedparten 

af stigningen i absolutte tal, mens det er efterskoler for ordblinde, der 

procentvis har oplevet den største samlede stigning med 6% fra 1.724 til 

1.834 elever siden sidste år. Efterskoler for unge med særlige behov ligger 

med ca. 1.300 elever samlet set stabilt i forhold til sidste år.  

Stabil udvikling i regionerne 

Fordelt på regioner er det kun Fyn, der har oplevet en mindre tilbagegang. 

Alle de øvrige regioner går frem. Se tabel 2.  

Tabel 2. Udviklingen i elevtal i efterskoleregionerne fra 2016-2017 

Region Elevtal 2017 
Antal skoler 
2017 Elevtal 2016 

Ændring 
antal 
elever 

Efterskolerne i 
Sydøstjylland 3.295 21 3.261 34 

Fyn 4.644 36 4.686 -42 

Midt- og vestjyske region 3.503 32 3.407 96 

Midt- og østjyske region 4.465 38 4.405 60 

Nordjyske region 3.411 30 3.322 89 

Sjællandske region 5.684 54 5.554 130 

Syd- og sønderjyske region 3.840 35 3.816 24 

Hovedtotal 28.842 246 28.443   

*De nu lukkede skoler Vostrup og Pederstrup er medregnet i hhv. midt- og vestjyske 
og sjællandske regions elevtal fra sidste år. 

Tabellen viser, at elevtallet på Sjælland er gået mest frem med 130 elever. 

Fyn er gået lidt tilbage, men på dette niveau kan udviklingen stadig 

betragtes som stabil.  
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Flygtninge og indvandrere 

Antallet af elever med flygtninge- og indvandrerbaggrund er desværre gået 

tilbage i forhold til sidste år fra 591 til 542 personer på dagen for 

kursusstart i 2017, se tabel 3. Det er et fald på knap 8%. Den væsentligste 

årsagsforklaring er, at de tre efterskoler, som er stiftet af skolekredse med 

tyrkisk kulturbaggrund, er gået væsentligt tilbage på grund af konflikten i 

Tyrkiet, som også har berørt andre frie skoler i Danmark.  

Tabel 3. Særlige elevgrupper. Udvikling fra 2016 til 2017 

 Flygtninge/ 

indvandrere 

Grønlandske 

elever 

Færøske 

elever 

Dansk som 

andetsprog 

Sydslesvig 

Antal 

2017 

542 332 90 602 97 

Udvikling 

fra 2016 

-8% (591) +15% (288) 0% (91) -3% (620) Ikke 

opgjort 

Note: Tallene for 2017 er beregnet for hele sektoren, da der mangler svar fra 20 skoler, som står for 5% 

af det samlede elevtal.   

 

Tabellen viser, at antallet af elever med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund er gået 8 % tilbage i forhold til samme tidspunkt 

sidste år. Tilsvarende er andelen af elever, der modtager 

undervisning i dansk som andetsprog også faldet med 3%.  

Til gengæld er antallet af grønlandske elever steget markant, mens 

antallet af færøske elever er konstant.   

For første gang har vi i år registreret antallet af elever fra Sydslesvig, 

som udgør 97. Efterskoleforeningen samarbejder med 

Skoleforeningen i Sydslesvig om udveksling og sidste år godkendte 

Delstatsregeringen i Kiel, at en dansk afslutningsprøve giver adgang 

til at tage studentereksamen på de danske mindretals gymnasier i 

regionen.  

 

 

 


