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ANALYSENOTAT   

  

 
 

Ekstra 4.000 lærere har forladt folkeskolen siden skoleåret 
2012/2013  

   Maj 2018 
 

Danmarks Lærerforening har via en specialkørsel fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, 

KRL, afdækket udviklingen i antal lærere, der har forladt folkeskolen siden skoleåret 2012/2013. Un-

dersøgelsen viser, at sammenlignet med lærerafgangen inden vedtagelsen af de nye arbejdstidsregler, 

har 4.000 ekstra lærere forladt folkeskolen siden skoleåret 2012/2013.     

 

Lærernes afgang fra folkeskolen 

Figur 1 viser afgangen af lærere fra folkeskolen i perioden fra skoleåret 2012/2013 til 2016/2017. De 

skraverede dele af søjlerne illustrerer, hvordan lærerafgangen ville være, hvis den havde fortsat som i 

skoleåret 2012/2013 inden implementeringen af lovindgrebet i lærernes overenskomster. De udfyldte 

dele af søjlerne viser den ekstra afgang fra folkeskolen det pågældende år.     

 

Figur 1: Lærernes afgang sammenlignet med niveauet i skoleåret 2012/2013 
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Kilde: KRL, egne beregninger  
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I tabel 1 kan tallene for lærernes afgang fra folkeskolen for hvert år aflæses. Tabellen er delt op såle-

des, at man kan aflæse afgangen for henholdsvis alle lærere og lærere under 60 år separat. Af tabellen 

fremgår, at 20.515 lærere forlod folkeskolen i perioden fra skoleåret 2013/2014 til 2016/2017. For 

lærere under 60 år gjaldt det 14.337.  

 

Sammenligner man med niveauet for lærerafgang i skoleåret 2012/2013, inden implementeringen af 

lovindgrebet i lærernes overenskomster, forlod i alt 3.987 ekstra lærere folkeskolen i perioden. Det 

samme gjaldt 3.797 lærere i aldersgruppen under 60 år.   

   

Tabel 1: Lærernes afgang fra folkeskolen 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Afgang i alt fra 

2013/2014-
2016/2017 

Ekstra afgang i alt 
sammenlignet med 

2012/2013-niveauet 

Alle lærere 4132 5022 5406 5180 4907 20515 3987 

Lærere under 60 år 
2635 3285 3801 3713 3538 14337 3797 

Kilde: KRL, egne beregninger 

 

 

Fakta om undersøgelsen 

Undersøgelsen er foretaget som en specialkørsel fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, 

KRL. Tallene er trukket, så de dækker over bruttoafgangen fra august til august det pågældende sko-

leår. Trækket inkluderer lærere på grundløn og komb.løn, og kun dem, der er ordinært ansatte og 

månedslønnede. Afgangen indeholder dem, der har skiftet til en anden stilling end en lærerstilling i 

folkeskolen, men ikke dem, der kun har skiftet kommune eller er blevet skoleledere.  

 

Den ekstra afgang sammenlignet med niveauet i 2012/2013 er udregnet som den akkumulerede for-

skel fra hvert år sammenlignet med antallet af lærere, der forlod folkeskolen i skoleåret 2012/2013.  


