
  

 

 

 

 

 

 

Få børn i Hedensted Kommune  

går i privatskole 

I modsætning til tendensen på landsplan er antallet af børn i 

privatskole stabilt lavt i perioden 2014-2017 

I Hedensted Kommune vælger langt de fleste forældre at lade deres 

børn gå i den lokale folkeskole. Derfor er Hedensted også blandt de 

kommuner i landet, hvor færrest forældre sender deres børn i privat-

skole. Hvor det på landsplan er knap hver 5. elev (19 pct.), der går i 

fri- eller privatskole, er det i Hedensted Kommune kun cirka hver 10. 

elev (11 pct.) 

I Sydjylland er det kun i Varde, Vejen og på Fanø og i Østjylland blot 

Favrskov, at procentuelt færre børn går i privatskole. I Hedensted 

Kommune har antallet af børn i privatskole i perioden 2014-2017 ligget 

stabilt lavt, og der er tale om et fald fra 2016 til 2017 fra 717 til 689 

elever. 

Udviklingen glæder Ole Vind (V), formand for kommunens Udvalg for 

Læring. 

”Tallene bekræfter os i, at vi i Hedensted Kommune har valgt den rigti-

ge strategi med at bevare de små skoler og dermed understøtte den 

decentrale stuktur som et værn mod affolkning af landsbyerne. Ved at 

bibeholde folkeskolerne gør vi det attraktivt for børnefamilier at flytte til 

og sikrer på den måde liv og udvikling i landsbyerne. Samtidig modvir-

ker vi den udvikling, som vi har set i mange andre kommuner, hvor 

forældrene starter en fri- eller privatskole, når den lokale folkeskole 

lukker. Det viser sig i nogle tilfælde at være en dyrere løsning for 

kommunen,” siger Ole Vind. 

I Hedensted Kommune er der ikke blevet lukket en eneste folkeskole 

siden kommunalreformen i 2007. Tværtimod er der bygget en ny skole, 

og der er i byrådet bred politisk enighed om at bevare de små, lokale 

folkeskoler.  

Hedensted Kommune har 20 skoledistrikter med 21 folkeskoler. Den 

mindste er Korning med 40 elever i 0-4 klasse og 20 børnehavebørn, og 

den største er Hedensted Skole med 863 elever i 0-9.klasse. 

I kommunen ligger tre privatskoler, As Friskole, Bøgballe Friskole og 

Vejlefjordskolen med tilsammen 552 elever.  De resterende 137 privat-

skoleelever går på skoler i andre kommuner.  
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