
Vejledende takster for året 2023 

Tabel 1: Bruttodriftudgift pr. elev i folkeskolen 

Kommuner, regionsfordelt Bruttodriftudgift pr. elev i 

R2021 (i 2023 PL) 

Bruttodriftudgift pr. elev pr. dag i 

R2021 (i 2023 PL) 

      

Hovedstadsområdet 85.837 235 

Hovedstaden 88.153 242 

Sjælland 88.514 243 

Syddanmark 83788 230 

Midtjylland 81.487 223 

Nordjylland 85.727 235 

      

Hele landet 85.408 234 

 
Søjle 1: Bruttodriftudgift pr. elev i regnskab 2021 
Denne søjle viser bruttodriftsudgifterne pr. elev i regnskab 2021 for kommunerne i hver region.  
Bruttodriftsudgifterne omfatter de samlede bruttodriftsudgifter på følgende funktioner: 3.01 folkeskoler, 3.02 

fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, 3.04 pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., 3.06 

befordring og 3.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen, fraregnet mellemkommunale betalinger (art 4.7), 

betalinger til regioner (art 4.8) og til staten (art 4.6), dog medregnet for funktion 3.04 skolepsykolog. De 

vejledende takster for året 2023 er udregnet på grundlag af regnskabstallene for 2021. Dette skyldes, at udgifterne 

på skoleområdet i regnskab 2021 er de senest kendte. Der er ikke omregnet til skoleår. Elevtalsopgørelsen 

omfatter samtlige elever i kommunale folkeskoler og stammer fra udtræk i Danmarks Statistik, UDDAKT20. 

Opgørelsen indeholder elever i folkeskoler, kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler, specialskoler for 

børn og dagbehandlingstilbud og behandlingshjem. Bemærk, at tallene er opregnet til 2023-priser. 

 
Søjle 2: Bruttodriftudgift pr. elev pr. dag i regnskab 2021 
Denne søjle viser bruttodriftsudgifterne pr. elev pr. dag for regnskab 2021 for kommunerne i hver region. Der 

regnes med 365 dage pr. år. 

  



 

 

Tabel 2: Bruttodriftudgift pr. indskreven i SFO 

Kommuner, regionsfordelt Bruttodriftudgift pr. 

indskrevne i SFO i R2021 (i 

2023 PL) 

Bruttodriftudgift pr. indskrevne pr. 

dag i R2021 (i 2023 PL) 

      

Hovedstadsområdet 38.344 105 

Hovedstaden 39.328 108 

Sjælland 34.441 94 

Syddanmark 33.564 92 

Midtjylland 33.712 92 

Nordjylland 34.556 95 

      

Hele landet 36.369 100 

 

Søjle 1: Bruttodriftudgift pr. indskreven i SFO i regnskab 2021 

Denne søjle viser bruttodriftudgifterne pr. indskreven i regnskab 2021 for kommunerne i hver region. 

Bruttodriftsudgifterne omfatter de samlede bruttodriftsudgifter på funktion 3.22.05, fraregnet mellemkommunale 

betalinger (art 4.7), betalinger til regioner (art 4,8) og til staten (4,6). De vejledende takster for året 2023 er 

udregnet på grundlag af regnskabstallene for 2021. Dette skyldes, at udgifterne på skoleområdet i regnskab 2021 

er de senest kendte. Antallet af indskrevne stammer fra Danmark Statistik, BOERN5. Bemærk, at tallene er 

opregnet til 2023-priser  

 

Søjle 2: Bruttodriftudgift pr. indskreven pr. dag i regnskab 2021 

Denne søjle viser bruttodriftsudgifterne pr. indskreven pr. dag for regnskab 2021 for kommunerne i hver region 

opregnet til 2023-priser. Der regnes med 365 dage pr. år.  


