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Notat: 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 31.745 elever valgt at starte skoleåret 2021/22 på en 
efterskole. Det er – igen - rekord for skoleformen med en fremgang på 1.076 
elever i forhold til sidste år. Andelen af 10. klasselever er igen steget, mens an-
tallet af undervisningspligtige elever i 8. og 9. klasse stort set er konstant. 
 
 
 
Elevtal 
På trods af vigende ungdomsårgange har efterskolerne fremgang i elevtallet. 
Ved skolestart i indeværende skoleår startede 31.745 elever på efterskole, hvil-
ket er en fremgang på 1.076 elever og 3,5 procent i forhold til sidste skoleår. 

 
 
Fordeling på klassetrin 
I 2021 udgør de undervisningspligtige elever i 8.+ 9. klasse samlet set 8.411, 
svarende til 26 procent (2020: 28 procent) af elevtallet, mens 23.334, svarende 
til 74 procent af eleverne, går i 10. klasse (2020: 72 procent).  
 
Udviklingen fra 2019 til 2021 med fordelingen af elever på klassetrin fremgår af 
Tabel 1.  
 
 
Tabel 1. Samlet elevtal fordelt på klassetrin de seneste tre skoleår  

Skoleår 2019/20 2020/21 2021/22 

Elevtal i alt       30.069      30.669       31.745  

8.+9. klasse        8.928        8.437         8.411 

10. klasse      21.141       22.232       23.334 
*10. klasse omfatter også elever, der går i 10. klasse for anden gang  
 
 
 
Udvikling i elevtal i efterskoleregioner 
Udviklingen i elevtallet er ikke ens over hele landet.  
 
Størst fremgang i elevtallet ses i efterskoleregionerne Fyn og Nordjylland, 
begge med en 5,6 procent forøgelse af elevtallet i forhold til året før. Den sjæl-
landske efterskoleregion har oplevet mindst fremgang med 0,7 procent. 
 
Udviklingen regionalt kan ses i Tabel 2. 
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Tabel 2. Udvikling i elevtal fordelt på efterskoleregioner de seneste tre skoleår  

Efterskoleregion 
Antal  
skoler 

2021/22 

Antal  
elever 

2019/20 

Antal  
elever 

2020/21 

Antal  
elever 

2021/22 

Udvikling i 
elever si-
den sidste 
skoleår  

Udvikling i 
procent siden 
sidste skoleår 

Efterskolerne i Sydøstjyl-
land 22 3.468 3.606 3.710 104 2,9% 

Midt- og vestjyske region 31 3.514 3.633 3.810 177 4,9% 
Midt- og østjyske region 37 4.580 4.709 4.859 150 3,2% 
Nordjyske region 30 3.475 3.631 3.835 204 5,6% 
Region Fyn 36 4.848 4.817 5.089 272 5,6% 
Sjællandske region 50 6.022 6.144 6.189 45 0,7% 
Syd- og sønderjyske region 35 4.162 4.129 4.253 124 3,0% 

I alt  241 30.069 30.669 31.745 1.076 3,5% 
 
 
 
Gennemsnitlig skolestørrelse 
Den gennemsnitlige størrelse for efterskoler er dette skoleår 132 elever. Sidste 
skoleår var tallet 127.  
 
 
Samme antal efterskoler 
Der er i lighed med skoleåret 2020/21 241 efterskoler i Danmark ved skole-
årets start. 
 
Ulstrup Efterskole på Sjælland lukkede i efteråret 2020. Ærø Efterskole har luk-
ket ned midlertidigt. Efterskolen forventer at genoptage driften igen i 2022. 
 
To nye efterskoler er åbnet dette skoleår. Det drejer sig om Sports Academy 
Denmark og Baaring Efterskole. 
  
 
 


