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Skolelukninger 
 

Over 200 folkeskoler er lukket 

de seneste 11 år 
 

AE har på baggrund af tal fra folkeskolen.dk undersøgt antallet af nedlagte folkeskoler siden 

2007. Over 200 skoler er nedlagt i perioden. Geografisk er skolelukningerne især sket i Sønder-

jylland, Nordvestjylland, Østfyn samt på Lolland-Falster. Ifølge Undervisningsministeriets egne 

tal er antallet af folkeskoler og specialskoler faldet med 19 pct. i forhold til 2007. I samme peri-

ode er antallet af fri- og privatskoler steget med 11 pct. 

 
 

af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl  

& stud.polit. Rasmus Salmon 18. november 2017 

Analysens hovedkonklusioner 

 

• 234 folke- og specialskoler er nedlagt de sidste 11 år. 91 af disse nedlæggelser fandt sted 
i 2011. 

 

• Geografisk er skolelukningerne især sket i Sønderjylland, Nordvestjylland, øst Fyn samt 
på Lolland og Falster. 

 
• Ifølge Undervisningsministeriets tal er der 19 pct. færre folkeskoler i dag i forhold til i 

2007, og samtidig er antallet af privatskoler vokset med 11 pct.  
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Over 200 skolelukninger på 11 år – især i yderområderne 

Folkeskolen.dk har ud fra oplysninger fra Danmarks Lærerforenings lærerkredse indsamlet informatio-

ner om nedlæggelser af folkeskoler i kommunerne. Man har hvert år indsamlet oplysninger om nedlæg-

gelser, sammenlægninger og skoler, der har fået fælles ledelse.  

 

AE har gennemgået listerne, og set på antallet og fordelingen af de skoler, der er nedlagt, dvs. der hvor 

man har ophørt undervisningen på undervisningsstedet.  

 

I analysen har vi ikke medtaget sammenlægninger af skoler eller skoler, der har fået fælles ledelse - med 

mindre det har resulteret i en decideret skolenedlæggelse. Ofte kan en sammenlægning være første 

skridt til en egentlig nedlæggelse af skolen, men det behøver ikke være tilfældet. Mere om metoden i 

boks 1.  

 

Siden 2007 er der nedlagt 234 skoler i kommunerne, jf. figur 1, der viser udviklingen i det samlede antal 

skolelukninger siden 2007.  

 

Figur 1. Samlet antal skolenedlæggelser, 2007-2017 

 

Anm: Se boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af lister fra Folkeskolen.dk 

 

Alene i 2011 blev over 90 skoler nedlagt i Danmark. Fra 2012 til 2014 lukkede mellem 5 og 20 skoler om 

året, mens antallet af skolelukninger tog endnu et hop fra 2014 til 2015, hvor næsten 40 skoler lukkede. 

Figur 2 viser det årlige antal skoler, der nedlægges. 
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 Figur 2. Årlige antal skolenedlæggelser, 2007-2017 

 

Anm: Se boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af lister fra Folkeskolen.dk 

 

Boks 1. Metodeboks – sådan er skolenedlæggelserne gjort op 

Analysen af skolelukninger bygger på data fra folkeskolen.dk, der årligt indsamler oplysninger fra Danmarks Lærerfor-
enings lærerkredse omkring skolenedlæggelser, skolesammenlægninger og skoler, der får fælles ledelse. AE har gennem-
gået listerne for skolelukninger fra 2007-2017. 
 
De årlige lister ligger tilgængeligt på folkeskolen.dk, og det er disse lister, der brugt til opgørelsen af skolelukninger. Oplys-
ningerne dækker alle kommunale tilbud på grundskoleniveau, og således indeholder analysen både folkeskoler og special-
skoler. 
 
Ud fra listerne kan antallet af skolelukninger således bestemmes. Listerne opererer med tre kategorier af ændringer for 
skolerne: 
”Nedlæggelser”, hvor undervisningen ophører og eleverne flyttes til en eller flere andre skoler 
”Sammenlægninger”, hvor undervisningsstederne opretholdes, og skolerne fortsætter som én skole på flere matrikler 
”Fælles ledelse”, hvor skolerne fortsat er selvstændige men deler ledelse.  
 
I analysen her, har vi set på ”nedlæggelser”, jf. ovenstående opdeling. Det er således kun skoler, som er nedlagt, der er talt 
med, skoler der lægges sammen enten som en enhed eller administrativt er ikke talt med. Hvis en skole tidligere er blevet 
lavet om en til afdeling, og denne nedlægges, så er det i analysen her talt med som en skolenedlæggelse.  
 
Hvis to skoler nedlægges, men lægges sammen som en samlet skole, i en af de to lukkede skolers lokaler, så tæller det som 
en skolelukning. I analysen er der fokus på lukkede skoler, altså eksisterende skoler som man har nedlagt, derfor er ny-op-
rettede skoler ikke medtaget.  Analysen skal derfor ikke ses som en analyse af bestanden af skoler, men udelukkende som 
en analyse af nedlagte skoler.  
 
Skoler er medregnet, det år nedlæggelsen effektueres, således kan beslutningen om at lukke skolen godt være taget i et 
andet år end der, hvor skolen nedlægges.  
 
Flere steder står der i listerne, at en skole vil lukke i fremtiden. Det er ikke medtalt før skolelukningen effektueres. Hvis det 
er vurderet uklart om en skole faktisk nedlægges er denne ikke talt med, således vil analysen formentligt undervurdere det 
faktiske antal nedlæggelser.   
 
Hvis det i gennemgangen af listerne har vist sig, at en beslutning er blevet omstødt, fx at en lukning ikke er sket alligevel, er 
den ikke medtaget.  
 
Enkelte steder er der i listerne omtalt ”flytninger”. Hvis der er tale om at én skole flyttes og lægges ind under én anden 
skole, så er den talt med som en nedlæggelse. Hvis der er omtalt andre former for flytninger eller det er uklart hvilke skoler, 
der flytter sammen med hvem, så er en flytning ikke medtalt.  
 
Idet, der i denne opgørelse kun er medtalt deciderede skolenedlæggelser vil der formentligt være tale om et underkants-
skøn i forhold til det reelle antal skolelukninger.  
 
Dette gælder også i forhold til den lokale oplevelse af en skolelukning, hvor det fx kan opleves som en lukning, hvis den lo-
kale skole kun har nogle spor, og ikke fuldt spor fra 0. til 9. klasse.  
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Figur 3 viser antallet af skolelukninger fra 2007 til 2017 fordelt på kommuner. Her kan man se, at det i 

Jylland særligt er Sønderjylland samt Nordvestjylland, hvor der har været mange lukninger. På Fyn er der 

sket mange lukninger på det østlige Fyn, og endelig på Lolland-Falster har der har været mange skole-

lukninger. Derimod er områderne omkring de store byer gået fri.  

 

De 234 skolelukninger i perioden 2007 til 2017 dækker over skolelukninger i 71 kommuner, hvilket svarer 

til mere end 70 procent af alle kommunerne.  

 

Figur 3. Skolelukninger fordelt på kommuner, 2007-2017 

Anm: Se boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Folkeskolen.dk 

 

Fald i folkeskoler, stigning i privatskoler 

Undervisningsministeriet (UVM) har en oversigt over antallet af aktive grundskoler i Danmark. Udvik-

lingen i tallene fra UVM peger også på, at mange skoler er forsvundet.  

 

Tallene fra UVM kan ikke direkte sammenlignes med opgørelsen ovenfor baseret på listerne fra folke-

skolen.dk af flere årsager. En af årsagerne er, at antallet af aktive skoler hos UVM er en aktivitetsbaseret 

opgørelse af antallet af skoler i året, hvor det samlede antal skoler i året vil være påvirket af, om man i 

kommunerne registrerer antallet af børn på afdelingerne eller hovedskolen. Se boks 2.  
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Ser man på tallene fra UVM, jf. figur 4, der viser udviklingen i antallet af folkeskoler, specialskoler og 

privatskoler, så tegnes der et billede af en faldende bestand af folkeskoler siden 2007. Opgørelsen fra 

UVM viser, at der er ca. 300 færre folkeskoler i dag i forhold til 2007, hvilket svarer til et fald i antallet 

af folkeskoler på 19 pct. 

 

Det ses også, at antallet af friskoler- og privatskoler er steget i samme periode. Der er således 11 pct. 

flere privatskoler i dag i forhold til i 2007.  

 

Figur 4. Udviklingen i folkeskoler og privatskoler, 2000-2017 

 

Anm: Se boks 2. 

Kilde: AE på baggrund af Undervisningsministeriet på www.uvm.dk, ”antal grundskoler”. 

 

Der kan være mange forklaringer på de mange skolelukninger rundt om i kommunerne. Faldende elevtal, 

kan være en del af forklaringen, men den pressede økonomi kan også være en del af forklaringen, således 

at man har forsøgt at effektivisere skolerne i kommunerne ved at lukke de mindre skoler og samle ele-

verne på større skoler i byerne. En tredje forklaring kan være et spørgsmål om at sikre kvaliteten af un-

dervisningen ved at samle eleverne på større enheder. Der kan altså både være tale om demografiske 

forklaringer, økonomiske eller kvalitetsmæssige hensyn.  

 

Boks 2. Sammenligning af data fra UVM og folkeskolen.dk 

Tallene fra UVM bygger på en aktivitetsbaseret opgørelse på baggrund af institutionsregisteret, som fx er påvirket af, hvor-
dan man har indberettet eleverne. Der kan være stor forskel om eleverne er indberettet på hovedskolen eller på afdelinger. 
Det har stor betydning, fordi rigtig mange kommuner, har sammenlagt skolerne i hovedskoler og afdelinger de seneste år.  
 
Hvis man registrerer eleverne på hovedskolerne i stedet for afdelingerne, så vil man overvurdere antallet af skolelukninger. 
Derudover dækker opgørelsen fra UVM nettobevægelser, dvs. nye skoler indgår også.  
 
Gennemgangen af listerne fra folkeskolen.dk, som baserer sig fra lærerkredsene i Danmarks Lærerforening, dækker kun 
nedlæggelser, og der er tale om en forsigtig gennemgang, hvor der kun er set på nedlagte skoler, og hvis, der har været 
tvivl, så har man ikke medtaget en nedlæggelse. Dermed er gennemgangen pga. af listerne formentligt en underkantsskøn. 
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