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Takstkatalog for Folkehøjskoler 2018 

 

 

Driftstakster mv Tilskud pr. årselev *) Tilskud pr. elev pr. 
uge 

Takst 1: For elever, der har gennemført mindre end 2 uger 
af et kursus  

39.716 993 

Takst 2: For elever, der har gennemført mindst 2 
uger og mindre end 12 uger af et kursus  

61.502 1.538 

Takst 3: For elever, der har gennemført mindst 12  
uger af et kursus  

104.881 2.622 

Tilskud til ekstern kompetencegivende undervisning  61.820 1.545 

Tilskud til specialundervisning 21.568 539 

Tillægstakst til unge uden kompetencegivende uddannelse – 
med uddannelsesplan  

42.461 1.062 

Tillægstakst til unge uden kompetencegivende uddannelse – 
uden uddannelsesplan  

16.128 403 

På Ungdomshøjskoler: Elevstøtte til elever under 18 år - 
kostelever 

15.302 383 

På Ungdomshøjskoler: Elevstøtte til elever under 18 år – 
dagelever  

10.800 270 

*) En årselev er 40 elevuger, f.eks. 40 elever i èn uge eller 2 elever i 20 uger. 
 
Grundtilskud til alle godkendte højskoler: 715.879 kr.  
Supplerende grundtilskud til seniorhøjskoler: 723.362 kr.  
 
Grundtilskuddet nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af 
højskoleloven, der overstiger 2,7 mio. kr. Grundtilskuddet kan ikke nedsættes til under 163.285 kr. 
 

Mindste ugentlige elevbetaling 
 

Kostelever Dagelever 

For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse og 
deltager i kurser af mindst 12 ugers varighed 

960 770 

For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse og 
deltager i kurser under 12 ugers varighed 

1160 900 

For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse og 
deltager i kurser af mindst 12 ugers varighed 

530 460 

For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse og 
deltager i kurser af under 12 ugers varighed 

710 600 
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