
 
 

Massive besparelser underminerer Frie Fagskoler - uden der spares en krone. 

 

Baggrund 

Som den eneste skoleform bliver Frie Fagskoler besparet med hele 20% på driftstaxametret i regeringens 

forslag til finansloven 2016. Dermed forrykkes en hårfin økonomisk balance mellem de tre frie 

kostskoleformer: Højskoler, Efterskoler og Frie Fagskoler. Det sker blot 9 måneder efter, at et enigt 

folketing gav Frie Fagskoler en ny lov, der skal motivere og ruste flere unge til at tage en 

erhvervsuddannelse.  

 

Konsekvenser 

 De frie fagskoler vil søge væk fra skoleformen for at blive kombinerede høj-/efterskoler pga. 

manglende økonomi og manglende tillid til Frie Fagskolers fremtid. 

 Finansministeriet vil ikke spare 10 mio. kr. – men vil i stedet skulle betale 11 mio. kr. til den samme 

kreds af skoler  

 At den nyligt vedtagne Fri Fagskole-lovgivning bliver en tom skal uden skoler. Dermed forsvinder alle 

de værktøjer, som er særlige for frie fagskoler, som er: 

 Mentorordning til flere unge allerede fra 16 år, også på almene kurser (tidligere forebyggende 

indsats mod frafald) 

 Præmieordning for hver elev, der sendes videre til erhvervsuddannelse (økonomisk incitament for 

skolerne til at kvalificere deres erhvervsrettede kurser) 

 Enkeltfagsprøver på almene kurser i dansk og matematik på alle frie fagskoler erhvervsrettede 

kurser (stillet som lovforslag, men endnu ikke vedtaget) 

 Målrettet praktisk faglighed med lovkrav om mindst 1/3 praktiske og erhvervsrettede fag. 

 

Hvad går tabt? 

 De eneste frie skoler, der forpligter sig på at motivere og ruste flere unge til at vælge og gennemføre en 

erhvervsuddannelse. 

 En ny unik mulig for enkeltfagsprøver for alle de unge, der efter folkeskolen ikke opfylder det faglige 

adgangskrav i enten dansk eller matematik for at komme på en erhvervsuddannelse 

 Muligheden for at sætte ind med en ekstraordinær forebyggende vejledningsindsats for alle de unge 

under 17,5 år, der har behov for en mentor  

 Muligheden for at give unge et løft på livstilen og fagligheden i et nyt erhvervsforberedende 

kostskolemiljø. 

 

Løsning 

Balancen mellem de tre fri kostskoleformer fastholdes ved, at de foreslåede besparelser ikke gennemføres. 
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