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Regionsrådets møde den 16. april 2013  
 
Bilag til sag vedrørende høring om toårigt hf på Frederikssund Gymnasi-
um 

 
Notat vedr. frafald og taxameter på hf og stx 
 
Indledning 
Nærværende notat er udarbejdet, fordi forretningsudvalget den 9. april 2013 har be-
sluttet, at der til regionsrådets møde den 16. april 2013, skal udarbejdes et baggrunds-
notat om takststyring og frafald på hhv. hf og almen studentereksamen (stx).  
 
Finansiering af de offentlige almengymnasiale uddannelser, hf og stx 
De offentlige almengymnasiale uddannelser - stx og hf – udbydes af selvejende insti-
tutioner. Driften og finansieringen af institutionerne er lovreguleret.  
 
Finansieringen består både af grundtilskud og af takster, der er reguleret efter antallet 
af årselever. Taksten pr. hf årselev er ca. kr. 84.000,- med tillæg af færdiggørelses-
takst. Taksten pr. stx årselev er ca. kr. 75.000,- med tillæg af færdiggørelsestakst. For 
elever, der på stx har naturvidenskabelige fag hhv. musik på A niveau ydes derudover 
en takst. Antallet af elever opgøres på baggrund af institutionernes indberetninger to 
gange årligt. Derudover ydes udkantstilskud til nogle gymnasier - herunder Frederiks-
sund Gymnasium. 
 
Skolerne disponerer frit over det samlede tilskud, og gymnasierne kan derfor prioritere 
tiltag, som fx etablering af lektiecaféer for at mindske frafald eller planlægning af en 
hensigtsmæssig klassedannelse ved at fusionere klasser i tilfælde af frafald. 
 
Frafald fra hf og stx 
Alle gymnasier oplever frafald i større eller mindre grad. Rektorforeningen har op-
gjort, at den gennemsnitlige fuldførelsesprocent i 2010 på stx var 87 pct. og på hf 78 
pct. 
 
I forhold til den konkrete høringssag viser oplysninger fra Egedal Gymnasium og HF, 
at skolens har øget gennemførelsen for hf med 6 % fra 2008 til 2012. Opgjort per hf-
årgang er gennemførelsen: 2008-2010: 78,2 pct. – 2009-2011: 78,4 pct. – 2010-2012: 
83,7 pct. 
 
For stx har gennemførelsesprocenterne på Egedal Gymnasium og HF og Frederiks-
sund Gymnasium, i perioden 2008-2012 udviklet sig således: 
 
 Gennemførelsesprocent per gymnasium 
Stx årgang Egedal Gymnasium & HF Frederikssund Gymnasium 
2007-2010 81,2 82 
2008-2011 89,5 80 
2009-2012 89,9 86,5 
 

 


