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UNDERSØGELSE AF FORSTANDERES ANSÆTTELSESFORHOLD 2021 

Indledning 
Undersøgelsen er blevet lavet med udgangspunkt i november måned 2021. Alle lønoplysninger er excl. 

pension. En undersøgelse af denne karakter er ikke direkte sammenlignelig med tidligere års undersøgelser, 

da der ikke er taget højde for hvilke skolestørrelser der deltager, forståelse af spørgeskemaer m.v. 

Sammenligningstal må derfor tages med et lille forbehold.  

50 skoler har besvaret spørgeskemaet ud af 72 mulige, hvilket svarer til 71%. 

Deltagerere i undersøgelsen   

Forstandere Skoler i undersøgelsen 
Heraf skoler med over 100 
årselever 

50 50 17 

   

Lønforhold  
Med ansættelsesbekendtgørelsen af 2016 består en forstanders løn alene af indplaceringslønnen (basisløn) 

kostskoletillægget og evt. engangsvederlag. For forstandere, der før 2016 har haft en højere løn, end hvad 

indplaceringsintervallet muliggør, kan der være tale om et udligningstillæg 

Indplaceringsløn 
Basisløn incl. kostskoletillæg pr. måned 

Antal svar Min Median Max Gennemsnit 

50 40.793 kr. 46.585 58.000 kr. 51.118 kr. 

 

Udligningstillæg 
Udligningstillæg beror på ansættelsesbekendtgørelsens overgangsbestemmelser fra 2016 og dækker i 

undersøgelsen 5 forstandere, der er modtager dette tillæg.  (Der er i tabellen kun lavet statistik på skoler 

der har oplyst vederlag. Alle nulindberetninger er taget ud af regnestykket.) 

 

Engangsvederlag  
17% af forstanderne i undersøgelsen modtager engangsvederlag.  (Der er i tabellen kun lavet statistik på 

skoler der har oplyst vederlag. Alle nulindberetninger er taget ud af regnestykket.)  

Engangsvederlagene er i skemaet delt i 12. 

Engangsvederlag      
Antal Min  Median Max Gennemsnit 

17 833 kr. 8.333 kr. 12.083 kr.  6.801 kr. 

 

Udligningstillæg pr. år.      
Antal Min  Median Max Gennemsnit 

5 2.118 kr. 11.533 kr. 15.795 kr. 9.815 kr. 
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Pension 
Der er i forbindelse med undersøgelsen oplyst følgende vedrørende pensionskasser.  

Medlemskab af pensionskasser  
Pensionskasse Indbetalinger 

Tjenestemandspension  4 

Magistrenes Pension 6 

Akademikernes Pensionskasse 17 

PFA 2 

Andre eller uoplyste 21 
 

Øvrige vilkår 

Aftale om lønforhandling 
For 15 (33%) forstandere er det angivet, at der er aftale om årlige lønforhandlinger. 

Anciennitet 
For ancienniteten medregnes alle år forstanderen har arbejdet på højskolen.   

Antal svar Min Median Max Gennemsnit 

50 5 mdr. 10 år. 31 år. 10 år. 

 

Kønsfordeling 
Mand Kvinde Andre 

33 17  

 

Boligforhold 

Boligform Forstandere 

Tjenestebolig 23 

Lejebolig 7 

Bolig på skolen i procent 60% 

Der er umiddelbart tale om nogenlunde uændret antal forstandere der bor på skolen i forhold til hvad 

undersøgelsen i 2018 viste.  

 

Antal årlige undervisningstimer 

Antal undervisningstimer     
Antal svar Min Median Max Gennemsnit 

36 0 timer. 120 timer. 600 timer. 197 timer. 
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I forhold til undersøgelsen i 2018, er der tale om en lille stigning i antallet af undervisningstimer.  

Uddannelsesbaggrund 
Uddannelsesbaggrund  
Udannelse Antal svar 

Seminariet 13 

Akademisk 24 
Andet 8 

 

Ex på andet: Journalist, Skuespiller, Officer. 
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