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Hvert år udarbejder Dansk friskoleforening statistik over forskellige fokusområder, 

det kan være vigtigt at få belyst. Der har i pressen, og hos visse politikere, været en 

vedholdende fortælling om, at friskolerne primært var for de rige og veluddannede. 

Man skulle jo betale for undervisningen, mens de fattige var henvist til folkeskolen. 

Derfor er det også rart, at friskolen har fået lavet en uvildig undersøgelse af, om det 

virkeligt var sådan landet lå. Denne undersøgelse lavet af ”Analyse og tal ” i april 

2017 viser, at  

Den overordnede konklusion på undersøgelsen er, at elevsammensætningen på friskoler i dag ikke 

adskiller sig væsentligt fra elevsammensætningen på folkeskoler, når det gælder forældrenes indkomst, 

uddannelse, beskæftigelsesfrekvens, etnicitet og civilstatus. Tidligere har der været forskelle i 

forældrenes indkomst og uddannelsesniveau, men disse forskelle har udlignet sig over årene.  

Den mest markante forskel mellem skoleformerne, der også er blevet forstærket fra 2008 til 2016, er en 

overrepræsentation af friskoleelever i landets allermindste byer. Socioøkonomisk baggrund: 

Friskoleelever har tidligere adskilt sig fra folkeskoleelever ved, at en større andel kommer fra 

lavindkomstfamilier og en mindre andel fra højindkomstfamilier. Forskellen er dog minimeret over de 

sidste otte år, så de to grupper af forældre i dag ligner hinanden indkomstmæssigt. Desuden ses en 

udligning af indkomstforskellene fra 1. klasse til 8. klasse i samme år. I 8. klasse 2016 er der således ikke 

en systematisk forskel på forældregruppernes indkomstniveauer. 

 Forældre til friskoleelever har tidligere haft et højere uddannelsesniveau end forældre til 

folkeskoleelever. De to forældregrupper nærmer sig dog hinanden over tid, hvad angår 

uddannelsesniveau, så der i 1. klasse 2016 ikke er nævneværdig forskel på forældrenes 

uddannelsesbaggrund 
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Der er med andre ord sket en udjævning mellem folkeskolen og friskolerne på det 

socioøkonomiske område i løbet af de sidste år. Det er meget positivt, synes jeg.  

Herunder har Anne samlet relevante informationer om klippeklisterdagen d. 27-11. 

Husk alle er velkomne.  Hilsen Troels 

http://www.ogtal.dk/


 



 



 




