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Hvad er status på Højskolernes økonomiske muskler? 
 
 

I 1.000 kr.  2016 2017 

Antal skoler (6 kombineret skoler)   63 64 

Antal årselever ........................   6.337 6.376 

Statstilskud ............................   659.665 672.545 

Skolepenge ............................   549.946 560.606 

Andre indtægter ......................   147.312 148.101 

Indtægter i alt ........................   1.356.923 1.381.252 

    

Lønomkostninger, undervisning ....   395.699 419.025 

Andre undervisningsomkostninger .   180.887 184.074 

Lønomkostninger, ejendom .........   72.899 76.732 

Andre ejendomsomkostninger ......   207.093 196.958 

Lønomkostninger, kostafdeling .....   110.271 115.135 

Andre kostafdelingsomkostninger ..   137.628 138.833 

Lønomkostninger, administration ..   73.817 76.712 

Andre 
administrationsomkostninger .......  

 100.531 103.685 

  1.278.825 1.311.154 

    

Resultat før finansielle poster ....   78.098 70.098 

    

Finansielle poster ....................   -20.798 -19.824 

    

Resultat før ekstraordinære 
poster ..................................  

 57.300 50.274 

    

Overskudsgrad .......................   4,2 % 3,6 % 
Fig. 1 
 

  



 

 

Hvad er status på Højskolernes økonomiske muskler? 
 
 

I 1.000 kr.  2017 2017 

Antal skoler  64 57 

Antal årselever ........................   6.376  

Statstilskud ............................   672.545 518.137 

Skolepenge ............................   560.606 415.371 

Andre indtægter ......................   148.101 123.085 

Indtægter i alt ........................   1.381.252 1.056.593 

    

Lønomkostninger, undervisning ....   419.025 299.868 

Andre undervisningsomkostninger .   184.074 137.688 

Lønomkostninger, ejendom .........   76.732 62.697 

Andre ejendomsomkostninger ......   196.958 151.659 

Lønomkostninger, kostafdeling .....   115.135 94.414 

Andre kostafdelingsomkostninger ..   138.833 110.418 

Lønomkostninger, administration ..   76.712 62.430 

Andre 
administrationsomkostninger .......  

 103.685 84.421 

  1.311.154 1.003.595 

    

Resultat før finansielle poster ....   70.098 52.998 

    

Finansielle poster ....................   -19.824 -20.345 

    

Resultat før ekstraordinære 
poster ..................................  

 50.274 32.653 

    

Overskudsgrad .......................   3,6 % 3,0% 
Fig. 1 
 
Fratrukket Egmont + 6 kombinerede skoler 



 

 

Fællesøkonomi? 
 
-Højskolerne havde en faldende gennemsnitlig overskudsgrad fra 2016 til 2017. 
 
-Højskolernes indtægter pr. årselev steg med 1,1% fra 2016 til 2017 
-Højskolernes omkostning pr. årselev steg med 1,9 % fra 2016 til 2017 
 
-Højskolernes lønomkostning til undervisning pr. årselev steg med 5,2% fra 2016 til 2017 
-Højskolernes lønomkostning til undervisning er steget fra 31% til 32% af skolens samlede 
omkostninger. 
 
-Højskolerne har i 2019 udsigt til lavere statstilskud pr. årselev  
 
-Budskab: – nødvendigt fokus på skolens omkostninger – herunder lønomkostninger 
 
--- 
 
Fordeling af overskuds- og underskudsskoler i 2015: 
 
56 overskudsskoler med et samlet resultat på 65.839 tkr. 
7 underskudsskoler med et samlet underskud på 6.654 tkr. 
 
Fordeling af overskuds- og underskudsskoler i 2016: 
 
52 overskudsskoler med et samlet resultat på 77.201 tkr. 
11 underskudsskoler med et samlet underskud på 11.402 tkr. 
 
Fordeling af overskuds- og underskudsskoler i 2017: 
 
50 overskudsskoler med et samlet resultat på 59.776 tkr. 
14 underskudsskoler med et samlet underskud på 9.502 tkr. 
 
 
Der har således været et stigende antal skoler med regnskabsmæssigt underskud de seneste 3 
år - og med en forventning om en lavere overskudsgrad i 2019, så kunne man godt være lidt 
bekymret for antallet af højskoler.  
 
-I 2017 har 20 højskoler et overskud på 43 mio. kr., de resterende 30 overskudsskoler har 
samlet 17 mio. kr. – der er således ikke nødvendigvis ens udfordringer for skolerne 


