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Danmarks Lærerforening 
3. september 2009 

 
 

Undersøgelse om sponsorering i folkeskolen 
Danmarks lærerforening har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige 

tillidsrepræsentanter om deres oplevelser med forældre-betaling og privat-sponsorering i 

folkeskolen på landets ca. 1600 skoler. 1129 tillidsrepræsentanter svarede på undersøgelsen, hvilket 

giver en svarprocent på 71 pct. 

 

Hovedkonklusioner 

 

- I forbindelse med ekskursioner og lejrskoleophold er der en del skoler, hvor forældrene 

betaler for deres børns deltagelse. Ved ekskursionerne er der således givet forældrebidrag på 

mere end hver tredje skole (36,2 pct.).  

 

- Ved lejrskoleophold er der forældrebidrag på knap hver fjerde skole (23,6 pct.). 

 

- Ud af andelen på 23,6 pct. er forældrebidragene i mere end halvdelen af tilfældene (55,2 

pct.) en forudsætning for, at lejrskolen kan finde sted.  

 

- Undersøgelsen viser endvidere, at mere end hver femte skole (22,6 pct.) indenfor de sidste 3 

år har modtaget sponsorstøtte fra private firmaer. 16 pct. af de sponsorstøttede skoler 

modtog sponsorater på 50.000 kr. og derover.  

 

- 15 skoler har modtaget sponsorgaver for mere end 100.000 kr. 

 

På de følgende sider findes tabellerne med de konkrete svar for henholdsvis ekskursioner, 

lejrskoler, skolerejser og sponsorater. 
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Ekskursioner 
 
Tabel 1 

 

 
Bemærk: Populationen i tabel 2 og 3 svarer til den andel i tabel 1, der har svaret ja (36,2 pct.) 
 
Tabel 2 
Er forældrenes bidrag en forudsætning for, at ekskursionen 
kan finde sted? 

  Antal Procent 
Ja 212 53,40 % 
Nej 146 36,80 % 
Ved ikke 39 9,80 % 
I alt 397 100,00 % 

 
Tabel 3 
Hvor meget udgør forældrebetalingen typisk pr. gang? 

  Antal Procent 
Under 50 kr. 221 54,80 % 
50 - 200kr. 131 32,50 % 
Mere end 200 kr. 14 3,50 % 
Ved ikke 37 9,20 % 
I alt 403 100,00 % 
 

Bidrager forældrene på skolen til dækning af udgifter til 
transport eller entréer i forbindelse med ekskursioner? 

  Antal Procent 
Ja 409 36,20 % 
Nej 676 59,90 % 
Ved ikke 44 3,90 % 
I alt 1.129 100,00 % 
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Lejrskoler 
 
Tabel 4 
Bidrager forældrene på skolen - udover evt. kostpenge - til 
dækning af udgifter til transport, logi eller entréer i forbindelse 
med lejrskole? 

  Antal Procent 
Ja 266 23,60 % 
Nej 808 71,60 % 
Ved ikke 55 4,90 % 
I alt 1.129 100,00 % 
 
Bemærk: Populationen i tabel 5 og 6 svarer til den andel i tabel 4, der har svaret ja (23,6 pct.) 
 
Tabel 5 
Er forældrenes bidrag en forudsætning for, at lejrskolen kan 
finde sted? 

  Antal Procent 
Ja 144 55,20 % 
Nej 99 37,90 % 
Ved ikke 18 6,90 % 
I alt 261 100,00 % 
 
Tabel 6 
Hvor meget udgør forældrebetalingen typisk pr. gang 

  Antal Procent 
Under 300 kr. 114 43,30 % 
300 - 600 kr. 68 25,90 % 
Over 600 kr 51 19,40 % 
Ved ikke 30 11,40 % 
I alt 263 100,00 % 
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Skolerejser 
 
Tabel 7 
Bidrager forældrene på skolen – udover evt. kostpenge – til 
udgifter til transport, logi eller entreer i forbindelse med 
skolerejser? 

  Antal Procent 
Ja 319 28,3 % 
Nej 703 62,3 % 
Ved ikke 107 9,5 % 
I alt 1.129 100,0 % 
 
Bemærk: Populationen i tabel 8 og 9 svarer til den andel i tabel 7, der har svaret ja (28,3 pct.) 
 
Tabel 8 
Er forældrenes bidrag en forudsætning for, at skolerejsen kan 
finde sted? 

  Antal Procent 
Ja 229 75,1 % 
Nej 56 18,4 % 
Ved ikke 20 6,6 % 
I alt 305 100,0 % 
 
Tabel 9 
Hvor meget udgør forældrebetalingen typisk pr. gang 

  Antal Procent 
Under 300 kr. 100 31,5 % 
300 - 600 kr. 121 38,2 % 

Over 600 kr 53 16,7 % 

Ved ikke 43 13,6 % 
I alt 317 100,0 % 
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Sponsorater 
 
Tabel 10 
Har skolen inden for de sidste 3 år modtaget sponsorstøtte fra 
private firmaer? 

 Antal Procent 
Ja 255 22,60 % 
Nej 758 67,10 % 
Ved ikke 116 10,30 % 
I alt 1.129 100,00 % 
 
Tabel 11 
Hvilken værdi havde den sponsorstøtte (anslået), som skolen 
modtog? 

  Antal Procent 
1.000 - 
10.000 158 62,90 % 

10.000 - 
50.000 52 20,70 % 

50.000 - 
100.000 26 10,40 % 

Over 100.000 
15 6,00 % 

I alt 251 100,00 % 
 
Tabel 12 
Hvad blev sponsoreret?     

  Antal Procent 
Bygning, vedligehold og inventar 20 8,40 % 
Undervisningsmidler 42 17,60 % 
Lejrskoler/skolerejser/ekskursioner 32 13,40 % 
It og AV-udstyr 19 8,00 % 
Legepladser/udenomsfaciliteter 85 35,70 % 
Andet, skriv hvad 99 41,60 % 
I alt 238 100,00 % 
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Tabel 13 
Medførte sponsoreringen et eller flere af nedenstående 
forhold? 

  Antal Procent 
Sponsorens navn 
fimanavn/logo 
figurerer på en 
bandereklame, 
annonce i skolebladet, 
skilt eller lignende 

62 24,50 % 

Sponsoren havde 
nogle krav for at ville 
sponsorere og dem 
opfyldte skolen helt 
eller delvist 

7 2,80 % 

Skolen køber nu en 
del af sine produkter 
hos firmaet 3 1,20 % 

Avisomtale af 
indvielsesarrangement 
eller lignende 

51 20,20 % 

Ingen af ovennævnte 148 58,50 % 
I alt 253 100,00 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


