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Flytninger i barndommen 

 

 

Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk 

 

 

 
 
 
Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter 

i barndommen. Dette gøres ved at se på flytninger i barnets første 18 le-

veår samt flytninger i løbet af barnets skoletid.  

 

Analysens hovedkonklusioner 

 74 pct. af en årgang har på et tidspunkt flyttet i løbet af deres 

barndom og 43 pct. har prøvet at flytte i løbet af deres skoletid.  

 De jyske og fynske børnefamilier er mest stedbundne.  

 Børn, der flytter i barndommen, flytter i gennemsnit godt hvert 

femte år, mens børn, der flytter i skoletiden, flytter hvert fjerde år. 

Færre børn flytter i skoletiden, men de flytter oftere. Det er især i 

Region Sjælland, hvor børnefamilierne flytter mest.  

 

 Hvert tredje barn har oplevet at flytte kommune i løbet af deres 

barndom og knap hvert fjerde barn har flyttet landsdel.  

 Hvert syvende barn har oplevet, at flytte kommunegrænse i løbet 

af deres skoletid. 
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Indledning og sammenfatning 

I Danmark flytter børn i gennemsnit 2,4 gange i løbet deres barndom. Det 

svarer til, at børn i gennemsnit flytter godt hvert syvende år i løbet af barn-

dommen. Der er dog stor forskel på, hvor mange gange det enkelte barn flyt-

ter. Godt en fjerdedel af de 18-årige i 2015 har boet i den samme bolig hele 

deres barndom, mens en fjerdedel har flyttet fire eller flere gange i løbet af 

deres barndom, jf. figur 1. Størstedelen af flytningerne sker i barnets første 

leveår. 

 

I nærværende analysenotat analyseres der på antallet af flytninger i hen-

holdsvis barndommen (0-17 år) og skoletiden (1.-9. klasse) for årgang 1996 

(personer, der er 18 år primo 2015). Der ses både på samtlige flytninger 

(flytninger inden for kommunen og mellemkommunale flytninger) og flytnin-

ger på tværs af kommunegrænser (mellemkommunale flytninger).  

 

I de jyske og fynske kommuner er børnefamilierne langt mere stedbundne 

end hos de sjællandske børnefamilier. I de fire storbyer: København, Aar-

hus, Odense og Aalborg samt i en række Vestegnskommuner, er det en re-

lativ lille andel af børnene, der bliver boende det samme sted i hele barn-

dommen.  

 

To femtedele af årgang 1996 har prøvet at flytte adresse i løbet af deres 

skoletid. Børn, der flytter i barndommen, flytter i gennemsnit godt hvert femte 

år, mens børn, der flytter i skoletiden, flytter hvert fjerde år. Færre børn flytter 

altså i skoletiden, men de flytter oftere. 

 

Hvert tredje barn har oplevet at flytte kommune i løbet af deres barndom og 

knap hvert fjerde barn har flyttet landsdel. Det svarer til, at knap halvdelen af 

børnene, der er flyttet i løbet af deres barndom, har oplevet at flytte til en ny 

kommune, hvoraf to tredjedele til en helt anden landsdel. 

 

Tendensen med færre flytninger i skoletiden, men højere flyttehyppighed gør 

sig også gældende, når vi ser på mellemkommunale flytninger. 34,6 pct. af 

årgangen har flyttet på tværs af kommunegrænsen i løbet af deres barndom, 

mens det kun er 14,4 pct., der har oplevet det i skoletiden. Børn, der flytter 

kommune i løbet af barndommen, bor i gennemsnit godt ni år i samme kom-

mune, mens det for børn, der flytter i skoletiden, i gennemsnit er knap seks 

år.  

 

 

 

 

 

 

  



Dato: 24. maj 2016 

 

Sags ID: PRJ-2015-00029 

Dok. ID: 2186574 

 

E-mail: NCA@kl.dk 

Direkte: 3370 3360 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 3 af 18 

ANALYSENOTAT 

 

De fleste flytninger i barndommen sker i de første leveår 

I Danmark flytter børn i gennemsnit 2,4 gange i løbet af deres barndom. Det 

svarer til, at børn flytter godt hvert syvende år i løbet af barndommen. Der er 

dog stor forskel på hvor mange gange det enkelte barn flytter. Godt en fjer-

dedel har boet i den samme bolig hele deres barndom, mens en fjerdedel 

har flyttet fire eller flere gange i løbet af deres barndom, jf. figur 1.  

 

Knap halvdelen af børnene, der er flyttet i løbet af deres barndom, har ople-

vet at flytte til en ny kommune, heraf var to tredjedele til en helt anden lands-

del, jf. boks 1.  

 

Flyttehyppigheden i barndommen har været nogenlunde konstant de sidste 

ti år, jf. bilag 1. I nærværende analysenotat analyseres der derfor kun på flyt-

ninger i barndommen og skoletiden for årgang 1996. Se boks 1 for yderli-

gere beskrivelse af definitioner og databegrænsninger.  

 
Figur 1: Andelen af børn efter antal flytninger i barndommen (0-17 år) 

 

Note: Beregnet for personer, der er 18 år i 2015 (årgang 1996). Der analyseres her på samtlige 

flytninger, dvs. flytninger indenfor kommunegrænsen samt mellemkommunale flytninger. Se 

boks 1 for yderligere beskrivelse af data og definitioner.  

Kilde: KL’s Analyseenheds egne beregninger baseret på registerdata 

 

 

Det der blandt andet har betydning for, om man flytter i barndommen er bar-

nets alder og søskenderækkefølge. Der er størst sandsynlighed for, at man 

flytter før skolealderen, hvis man er førstefødt, jf. figur 2. 19 pct. af årgang 

1996 flyttede, da de var nul år. Blandt de børn, der var førstefødt, var det 24 

pct., der oplevede at flytte som nul-årig.  

 

Andelen af børn, der oplever at flytte falder med alderen frem til det fjortende 

år. Således var det kun 8,6 pct. af årgang 1996, der flyttede som 14-årig. Fra 

12 års alderen har søskenderækkefølge ikke længere den store betydning 

for flyttehyppigheden.  
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Figur 2: Andelen af børn, der flytter fordelt på alder (0-17 år)

 

Note: Beregnet for personer, der er 18 år i 2015 (årgang 1996). Der analyseres her på samtlige 

flytninger, dvs. flytninger indenfor kommunegrænsen samt mellemkommunale flytninger. Se 

boks 1 for yderligere beskrivelse af data og definitioner. Se bilag 1 for andelen af børn, der flyt-

ter fordelt på alder for ældre årgange.  

Kilde: KL’s Analyseenheds egne beregninger baseret på registerdata 

 

Høj tilknytning til barndomshjemmet i Jylland og på Fyn 

Den højeste andel af stedbundne familier findes blandt de jyske og fynske 

børnefamilier, jf. figur 3. På Sjælland er det kun i Lejre og Dragør Kommu-

ner, der har en relativ høj andel børnefamilier, der bliver boende i hele bar-

nets barndom.  

 

Det er især i de fire storbyer: København, Aarhus, Odense og Aalborg samt i 

en række Vestegnskommuner, hvor en relativ lille andel af børnene bliver 

boende på samme adresse. Derudover har de to ø-kommuner Læsø og Ærø 

en lav andel fastboende børnefamilier.  

 

I Lemvig Kommune har de den højeste andel børnefamilier, der bliver bo-

ende på samme adresse i barnets første 18 leveår. Her er det nemlig 46 pct. 

af børnene, der aldrig har oplevet at flytte. I Frederiksberg Kommune er det 

kun 14 pct. af børnene, der har oplevet dette, hvilket gør det til kommunen 

med den laveste andel fastboende børn.  

 

Når der ses på andelen af fastboende fordelt på regionsniveau ses ligeledes 

de geografiske forskelle. Region Hovedstaden har den højeste andel børn, 

der oplever at flytte i barndommen, jf. tabel 1. Her er det kun 21,7 pct., der 

bliver boende i samme hjem hele deres barndom. Hvorimod i Region Nord-

jylland er det hele 31,0 pct., hvilket gør Region Nordjylland til den region 

med størst andel fastboende. 
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Figur 3: Andel børn, der ikke flytter i barndommen 

 

Note: Andelen er beregnet i forhold til antallet af børn i årgang 1996, der er født i kommunen. 

Landsgennemsnittet er 26,3 pct. Der analyseres her på samtlige flytninger, dvs. flytninger in-

denfor kommunegrænsen samt mellemkommunale flytninger.  

Kilde: KL’s Analyseenheds egne beregninger baseret på registerdata 

 
Når der ses på flytninger i skoletiden er der langt færre børnefamilier, der 

flytter i denne periode af børnenes liv, jf. figur 3 og 4. Dette er helt naturlig, 

da den observerede periode i skoletiden er halv så kort som den observe-

rede periode i barndommen. Selvom der stadig er kommunale forskelle i an-

delen af fastboende, er variationen mellem kommunerne blevet mindre, når 

der ses på flytninger i skoletiden end i hele barndommen1.  

 

Det er især kommunerne i Region Sjælland, som oplever, at have en lav an-

del fastboende børnefamilier, jf. figur 4 og tabel 1. De to storbyer København 

og Aarhus oplever stadig, at have en høj andel børnefamilier, der flytter i lø-

bet af børnenes skolegang, jf. figur 4. Region Nordjylland og Region Midtjyl-

land oplever omvendt at have en høj andel fastboende børn, jf. tabel 1. 

                                                      
1 Standardafvigelsen i andelen af fastboende i barndommen er 6,14, mens den i sko-

letiden er 5,17.  
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Figur 4: Andel børn, der ikke flytter i skoletiden 

 
Note: Andelen er beregnet i forhold til antallet af børn i årgang 1996, der er bosat i kommunen 

ved skolestart. Landsgennemsnittet er 56,8 pct. Der analyseres her på samtlige flytninger, dvs. 

flytninger indenfor kommunegrænsen samt mellemkommunale flytninger. 

Kilde: KL’s Analyseenheds egne beregninger baseret på registerdata 

 

Tabel 1: Andel børn, der ikke flytter fordelt på regioner 

  I barndommen I skoletiden 

Region Hovedstaden 21,7 55,3 

Region Sjælland 26,5 54,6 

Region Syddanmark 28,4 57,5 

Region Midtjylland 28,0 58,1 

Region Nordjylland 31,0 59,5 

Landsgennemsnit 26,3 56,8 

Kilde: KL’s Analyseenheds egne beregninger baseret på registerdata 

 



Dato: 24. maj 2016 

 

Sags ID: PRJ-2015-00029 

Dok. ID: 2186574 

 

E-mail: NCA@kl.dk 

Direkte: 3370 3360 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 7 af 18 

ANALYSENOTAT 

 

Boks 1: Data og definitioner 

 

Antallet af flytninger bygger på flytteregisteret fra Danmarks Statistiks registerdata. 

I registeret er samtlige flytninger på individniveau medtaget, dvs. flytninger i 

samme opgang er også medregnet.  

Der ses på personer, der var 18 år primo 2015. Det drejer sig dermed om perso-

ner født i 1996. Der betinges på, at personerne er født i Danmark, dermed er ind-

vandrere ikke medregnet. Dette gøres for, at flyttehyppigheden og gennemsnitlig 

antal flytninger kan sammenlignes på tværs af alder og geografi. Der analyseres 

på 65.820 børn i analysenotatet, jf. nedenstående tabel. 

I analysenotatet ses der på antallet af flytninger i barndommen og skoletiden. 

Barndommen er defineret fra barnet bliver født til barnets sidste dag som 17-årig. 

Skoletiden defineres fra 1. september 2003 til 1. juni 2012, og er således der, hvor 

de fleste af børnene er begyndt i 1. klasse og afslutter 9. klasse.  

 

Flyttehyppigheden i barndommen har været nogenlunde konstant over de sidste 

10 år, jf. bilag 1. Derfor analyseres der kun på flytninger for en enkelt årgang. 

 
Tabel: Antal børn 

  Barndommen Skoletiden 

  Antal Andel Antal Andel 

Ikke flyttet 17.311 26,3 37.366 56,8 

Flyttet 48.509 73,7 28.454 43,2 

   - Samme kommune 25.726 39,1 18.953 28,8 

   - Samme landsdel (anden kommune) 7.873 12,0 4.000 6,1 

   - Anden landsdel 14.910 22,7 5.501 8,4 

I alt 65.820 100,0 65.820 100,0 

Note: Kommunegrænserne følger den nye kommunestruktur (2007).  

Kilde: KL’s Analyseenheds egne beregninger baseret på registerdata 
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I Region Sjælland flytter børnefamilierne oftere 

I gennemsnit flytter børn 2,4 gange i løbet af deres barndom. Hvis der ses 

på de 73,3 pct. af børnene, der flytter i barndommen, er det gennemsnitlige 

antal flytninger 3,3. Det svarer til, at man flytter godt hvert femte år. Det er 

især børn født i Vest- og Sydsjælland, hvor det gennemsnitlig antal flytninger 

er højt blandt børn, der er flyttet, jf. figur 5. Også de jyske kommuner Brøn-

derslev, Vesthimmerlands og Aabenraa, har et højt antal gennemsnitlige flyt-

ninger.  

 

Børn født i Lolland Kommune flytter flest gange. Her er det gennemsnitlige 

antal flytninger 4,5 blandt børn, der flytter i barndommen. I Lyngby-Taarbæk 

Kommune har de det laveste antal. Her flytter børnene 2,8 gange i løbet af 

deres barndom. 

 

I Region Sjælland flytter børnene mest i barndommen, jf. tabel 2. I gennem-

snit flytter børn, der er født i Region Sjælland og som flytter i løbet af deres 

barndom 3,7 gange i løbet af deres barndom. Mens de i Region Hovedsta-

den kun flytter 3,0 gange, hvilket er det laveste antal gennemsnitlig flytninger 

på regionsniveau.  

 

I Region Hovedstaden har de dermed få fastboende børnefamilier til gen-

gæld flytter børnefamilierne ikke så mange gange, jf. tabel 2 og 3. I Region 

Nordjylland har de en høj andel fastboende, men blandt de børnefamilier, 

der flytter, er det gennemsnitlig antal flytninger høj.  

 

I bilag 2 ses det gennemsnitlige antal flytninger for børn, der er flyttet fordelt 

på bopælskommunen ved slutningen af barndommen (ultimo 17 år). Der er 

ikke store forskelle på antal flytninger mellem bopælskommunen ved fødslen 

og bopælskommunen ved slutningen af barndommen, jf. figur 5 og figur 

B2.1.  
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Figur 5: Gennemsnitlig antal flytninger i barndommen 

 

Note: Gennemsnitlig antal flytninger (både indenfor kommunen og mellemkommunale flytnin-

ger) blandt børn, der er flyttet i barndommen fordelt på fødselskommunen. Beregnet for perso-

ner, der er 18 år i 2015 (årgang 1996). Landsgennemsnittet er 3,3 flytninger i barndommen. Se 

boks 1 for yderligere beskrivelse af data og definitioner.  

Kilde: KL’s Analyseenheds egne beregninger baseret på registerdata 

 
Ses der på antallet af flytninger i skoletiden flytter børnefamilier i langt min-

dre grad, jf. figur 6. 43,2 pct. af børnene har flyttet adresse i løbet af deres 

skoletid. Den lavere andel er helt naturlig, da den observerede periode i sko-

letiden er halv så kort som den observerede periode i barndommen. I gen-

nemsnit flytter børnefamilier, der er flyttet i skoletiden, 2,2 gange. Det svarer 

til, at man flytter hvert fjerde år i løbet af sin skoletid. I gennemsnit flytter bør-

nefamilier, der flytter i barndommen, godt hvert femte år. Dvs. færre børn 

flytter i skoletiden, men de flytter oftere.  

 

Billedet af flytninger i skoletiden fordelt på kommuneniveau er meget det 

samme som flytninger i barndommen. Børnefamilier i Vest- og Sydsjælland, 
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på Fyn og Sydjylland samt enkelte kommuner i Nordjylland flytter mest, jf. fi-

gur 6. Mens børnefamilier i København og omegn samt Nordsjælland flytter 

mindst.  

 

I bilag 2 ses gennemsnitlig antal flytninger for børn, der er flyttet fordelt på 

bopælskommunen ved afslutningen på skoletiden (1. juni 2012). Der er ikke 

store forskelle på antal flytninger mellem bopælskommunen ved begyndel-

sen af skoletiden og ved afslutningen af skoletiden, jf. figur 6 og figur B2.2.  

 
Figur 6: Gennemsnitlig antal flytninger i skoletiden  

 
Note: Gennemsnitlig antal flytninger (både indenfor kommunen og mellemkommunale flytnin-

ger) blandt børn, der er flyttet i skoletiden fordelt på kommunen ved skolestart. Beregnet for per-

soner, der er 18 år i 2015 (årgang 1996). Landsgennemsnittet er 2,2 flytninger i skoletiden. Se 

boks 1 for yderligere beskrivelse af data og definitioner.  

Kilde: KL’s Analyseenheds egne beregninger baseret på registerdata 

 

I Region Sjælland flytter børn relativt meget samtidig med, at regionen også 

har en lav andel fastboende børnefamilier, jf. tabel 1 og 2. I Region Syddan-

mark og Nordjylland flytter børnene ligeledes meget i skoletiden, men de har 

omvendt en høj andel fastboende børnefamilier.  
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Tabel 2: Gennemsnitlig antal flytninger fordelt på regionsniveau 

  I barndommen I skoletiden 

Region Hovedstaden 3,0 1,9 

Region Sjælland 3,7 2,5 

Region Syddanmark 3,5 2,4 

Region Midtjylland 3,3 2,2 

Region Nordjylland 3,6 2,4 

Landsgennemsnit 3,3 2,2 

Note: Beregnet for børn, der er flyttet i henholdsvis barndommen og skoletiden.  

Kilde: KL’s Analyseenheds egne beregninger baseret på registerdata 

 

Flytninger på tværs af kommunegrænser  

Hvert tredje barn har oplevet at flytte kommune i løbet af deres barndom og 

knap hvert fjerde barn har flyttet landsdel, jf. figur 4. Det svarer til, at knap 

halvdelen af børnene, der er flyttet i løbet af deres barndom, har oplevet at 

flytte til en ny kommune, hvoraf to tredjedele til en helt anden landsdel, jf. 

boks 1.  

Figur 4: Relativ fordeling af børn efter antal flytninger, mellemkommunale flyt-

ninger og flytninger på tværs af landsdele i barndommen (0-17 år) 

 
Note: Mellemkommunale flytninger følger den nye kommunestruktur (2007).  

Kilde: KL’s Analyseenheds egne beregninger baseret på registerdata 

 

Ses der på fire eller flere flytninger har en fjerdedel af årgang 1996 oplevet 

at flytte fire eller flere gange i løbet af deres barndom 3,9 pct. har flyttet kom-

mune fire eller fere gange, svarende til 2.600 børn og 1,5 pct. har flyttet 

landsdele fire eller flere gange, svarende til 1.000 børn, jf. figur 4.   

 

Ligesom med samtlige flytninger er det barnets alder og søskenderække-

følge, der har betydning for sandsynligheden for at flytte kommune, jf. figur 

5. Der er størst sandsynlighed for, at man flytter før skolealderen og hvis 
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man er førstefødt. 6,4 pct. af årgang 1996 flyttede kommune, da de var nul 

år. Blandt de børn, der var førstefødt, var det 8,7 pct., der oplevede at flytte 

som nul-årig. Lige inden skolestart, dvs. fem årsalderen, stiger sandsynlig-

heden for, at barnet flytter kommune, sammenlignet med fire årsalderen.  

 
Figur 5: Andelen af børn, der flytter kommunegrænse fordelt på alder 

 

Note: Beregnet for personer, der er 18 år i 2015 (årgang 1996). Se boks 1 for yderligere beskri-

velse af data og definitioner. Der ses på mellemkommunale flytninger.  

Kilde: KL’s Analyseenheds egne beregninger baseret på registerdata 

 

Tendensen med færre flytninger i skoletiden, men højere flyttehyppighed gør 

sig også gældende, når vi ser på mellemkommunale flytninger. 34,6 pct. af 

årgangen har flyttet på tværs af kommunegrænsen i løbet af deres barndom, 

mens det kun er 14,4 pct., der har oplevet det i skoletiden, jf. tabel 4. Børn, 

der flytter kommune i løbet af barndommen, bor i gennemsnit godt ni år i 

samme kommune, mens det for børn, der flytter i skoletiden, i gennemsnit er 

knap seks år.  

 

Tabel 4: Mellemkommunale flytninger fordelt på regionsniveau 

  Barndommen Skoletiden 

 
Andel 

Gns. antal 
flytninger 

Andel 
Gns. antal 
flytninger 

Region Hovedstaden 44,5 1,8 18,0 1,5 

Region Sjælland 35,8 2,1 16,4 1,7 

Region Syddanmark 29,9 2,0 12,9 1,6 

Region Midtjylland 29,4 2,0 11,9 1,6 

Region Nordjylland 27,4 2,0 11,2 1,7 

Landsgennemsnit 34,6 1,9 14,4 1,6 

Note: Beregnet for børn, der er flyttet i henholdsvis barndommen og skoletiden fordelt på hhv. 

fødselskommunen og bopælskommunen ved skolestart. ”Gns. antal flytninger” er gennemsnitlig 

antal mellemkommunale flytninger. Mellemkommunale flytninger følger den nye kommunestruk-

tur (2007). 

Kilde: KL’s Analyseenheds egne beregninger baseret på registerdata 
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Der er store regionale forskelle i andelen af årgang 1996, der har oplevet at 

flytte kommunegrænse i løbet af hhv. barndommen og skoletiden, jf. tabel 4. 

I Region Hovedstaden flytter 44,5 pct. og 18,0 pct. af årgang 1996 kommu-

negrænse i løbet af hhv. barndommen og skoletiden. Dette er den højeste 

andel mellemkommunale flytninger på regionsniveau. Omvendt har Region 

Nordjylland den laveste andel børn, der har oplevet at flytte kommune-

grænse. 27,4 pct. og 11,2 pct. af børnene født i Region Nordjylland har ople-

vet at flytte kommunegrænse i hhv. barndommen og skoletiden.  

 

I bilag 3 ses andelen af børn, der har oplevet at flytte kommune i løbet af 

hhv. barndommen og skoletiden fordelt på kommuneniveau. Ærø Kommune 

har den højeste andel af børn født i kommunen, som flytter fra kommunen i 

løbet af barndommen (70,9 pct.), mens Thisted Kommune har den lavest an-

del (15,7 pct.), jf. figur B3.1. Samsø Kommune har den højeste andel af børn 

bosat i kommunen ved skolestart, som flytter fra kommunen i løbet af skoleti-

den (39,0 pct.). Thisted har igen den lavest andel (5,3 pct.), jf. figur B.3.2. 

 

Ses der på det gennemsnitlig antal mellemkommunale flytninger blandt 

børn, der har flyttet kommune, er der ikke stor spredning mellem regionerne, 

jf. tabel 4. Børn, der er født i Region Hovedstaden og som i løbet af barn-

dommen har flyttet kommune, flytter i gennemsnit kommune 1,8 gange i lø-

bet af barndommen. I Region Sjælland er det gennemsnitlig antal mellem-

kommunale flytninger 2,1, hvilket er det højeste antal blandt regionerne. Ses 

der på mellemkommunale flytninger i skoletiden er det igen Region Hoved-

staden og Region Sjælland, som har hhv. den laveste og højeste gennem-

snitlig antal flytninger.  
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Bilag 1: Udviklingen i flytninger i barndommen 

 

Figur B1.1: Flytninger i barndommen for de 17-årige 

 
 

Kilde: KL’s Analyseenheds egne beregninger baseret på registerdata 

 

 

Figur B1.2: Andelen af børn, der flytter fordelt på alder for årgang 1986, 1991 og 

1996  

 
 

Kilde: KL’s Analyseenheds egne beregninger baseret på registerdata 
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Bilag 2: Gennemsnitlig antal flytninger for børn, der er 
flyttet 

 

Figur B2.1: Gennemsnitlig antal flytninger blandt børn, der er flyttet i barndom-

men fordelt på bopælskommunen ved afslutningen af barndommen 

 
 

Note: Beregnet for personer, der er 18 år i 2015 (årgang 1996). Andelen er beregnet i forhold til 

antallet af børn bosat i kommunen, når de fylder 18 år. Landsgennemsnittet er 3,31 flytninger i 

barndommen. Se boks 1 for yderligere beskrivelse af data og definitioner.  

Kilde: KL’s Analyseenheds egne beregninger baseret på registerdata 
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Figur B2.2: Gennemsnitlig antal flytninger for børn, der er flyttet i skoletiden 

fordelt på bopælskommunen ved skoletidens afslutning 

 
Note: Beregnet for personer, der er 18 år i 2015 (årgang 1996). Andelen er beregnet i forhold til 

antallet af børn i kommunen ved slutningen af skoletiden (1. juni 2012). Landsgennemsnittet er 

2,22 flytninger i barndommen. Se boks 1 for yderligere beskrivelse af data og definitioner.  

Kilde: KL’s Analyseenheds egne beregninger baseret på registerdata 
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Bilag 3: Mellemkommunale flytninger 

 
Figur B3.1: Andel børn, der flytter kommune i barndommen 

 
 

Note: Andelen af børn, der flytter kommune i løbet af barndommen fordelt på fødselskommu-

nen. Beregnet for personer, der er 18 år i 2015 (årgang 1996). På landsplan flytter 34,6 pct. af 

årgang 1996 kommune i løbet af barndommen. Se boks 1 for yderligere beskrivelse af data og 

definitioner.  

Kilde: KL’s Analyseenheds egne beregninger baseret på registerdata 
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Figur B3.2: Andel børn, der flytter kommune i skoletiden  

 
Note: Andelen af børn, der flytter kommune i løbet af skoletiden fordelt på bopælskommunen 

ved skolestart. Beregnet for personer, der er 18 år i 2015 (årgang 1996). På landsplan flytter 

14,4 pct. af årgang 1996 kommune i løbet af skoletiden. Se boks 1 for yderligere beskrivelse af 

data og definitioner.  

 Kilde: KL’s Analyseenheds egne beregninger baseret på registerdata 

 

 

 

 

 


