Undervisningsministeriet

Indførelse af socialt taxameter og øget geografisk tilskud

Omfordeling af 200 mio. kr. til socialt taxameter
Med det sociale taxameter omfordeles 200 mio. kr. til skoler, der har forholdsvis
mange frafaldstruede elever. Det sociale taxameter vil blive udmøntet gennem tre
tillægstaxametre. Skoler, der har ml. 43-50 pct. frafaldstruede elever, vil modtage
4.460 kr. pr. årselev i socialt taxameter, skoler med ml. 51-60 pct. frafaldstruede
elever vil modtage 4.950 kr. pr. årselev, og skoler, hvor 61 pct. eller derover af
eleverne er frafaldstruede vil modtage 5.350 kr. pr. årselev. Det er således ikke den
enkelte elev, som udløser et socialt taxameter, men institutionens samlede elevgrundlag og sammensætningen af dette.
Ca. 60 mio. kr. omfordeles fra gymnasierne til erhvervsskolerne.
Både erhvervsskoler og gymnasier står til at modtage penge fra det sociale taxameter, men modellen indebærer en mindre omfordeling fra de almene gymnasiale
uddannelser til erhvervsskolerne. Dette skyldes at flere erhvervsskoler end gymnasier, har mange frafaldstruede elever.
Ca. 1/6 af gymnasierne og 40 pct. af erhvervsskolerne får mere i tilskud.
Det er forventningen, at den sjettedel af gymnasierne, der i dag har de største udfordringer, vil få et større tilskud som følge af det sociale taxameter. Blandt erhvervsskolerne forventes det, at ca. 4 ud af 10 vil blive tildelt et større tilskud som
følge af det sociale taxameter. Samtidig betyder omfordelingen, at der er skoler,
der netto kommer til at modtage et mindre samlet tilskud end i dag.
Omfattede uddannelser
Modellen for socialt taxameter foreslås indført på de almengymnasiale uddannelser (stx og hf), de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og hhx) samt på erhvervsuddannelsernes tekniske, merkantile og SOSU-grundforløb.
Karakterer som udmøntningsgrundlag
Andelen af frafaldstruede elever findes på baggrund af elevernes afgangskarakterer
fra grundskolen. Analyser viser, at afgangskarakterer opfanger betydningen af sociale karakteristika som fx forældres uddannelsesbaggrund, indkomst, etnicitet mv.
Afgangskarakterer er dermed den bedste enkeltstående indikator til at forudsige
frafald på ungdomsuddannelserne.
Omfordeling af 16,5 mio. kr. til øget geografisk tilskud
Endvidere omfordeles der midler til at øge udkantstilskuddet til gymnasier og erhvervsskoler i udkantsområder. Udkantstilskuddet til gymnasier øges fra ca. 22
mio. kr. i 2014 til 28,5 mio. kr. i 2015. Tilsvarende hæves udkantstilskuddet til erhvervsskoler fra ca. 30 mio. kr. i 2014 til 40 mio. kr. i 2015.
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