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Takstkatalog for Folkehøjskoler 2019 

 

 

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

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

39.167 979 

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

 60.720 1.518 

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

103.656 2.591 

Tilskud til ekstern kompetencegivende undervisning  61.038 1.526 

Tilskud til specialundervisning 21.979 549 

Tillægstakst til unge uden kompetencegivende uddannelse – 
med uddannelsesplan  

41.810 1.045 

Tillægstakst til unge uden kompetencegivende uddannelse – 
uden uddannelsesplan  

15.773 394 

På Ungdomshøjskoler: Elevstøtte til elever under 18 år - 
kostelever 

15.531 388 

På Ungdomshøjskoler: Elevstøtte til elever under 18 år – 
dagelever  

10.978 274 

*) En årselev er 40 elevuger, f.eks. 40 elever i èn uge eller 2 elever i 20 uger. 
 
Grundtilskud til alle godkendte højskoler: 707.079 kr.  
Supplerende grundtilskud til seniorhøjskoler: 708.193 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 164.755 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 

980 790 

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

1.180 920 

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

540 460 

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

730 610 
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