
   
Pressemeddelelse: 
Historisk sejr for Danmarks studerende at uddannelsesloftet afskaffes 
Efter flere års massivt pres ånder studerende lettet op med finanslovens afskaffelse af 
Uddannelsesloftet. Uddannelsesloftet har siden det blev vedtaget i 2016 skabt mistrivsel og pres blandt 
studerende. Hos Danske Studerendes Fællesråd er man begejstrede over afskaffelsen. Hertil udtaler 
formand, Johan Hedegaard Jørgensen:  
“Det her er en kæmpe sejr for Danmarks studerende. Vi kan ånde lettet op uden at skulle stavnsbindes til 
vores uddannelsesvalg. Nu er der plads til, at vi studerende kan begå fejl og vælge om undervejs.”  
  
Tusindvis af studerende har siden 2016 ført kampagne for afskaffelsen af loftet, der begrænser 
mulighederne for at tage mere end én uddannelse. Studerende har oplevet, at loftet har medført øget 
pres og frafald på uddannelserne. Når uddannelsesvalget gøres endegyldigt, presser det studerende til 
at skulle vælge rigtigt første gang. Omvalg er meget almindeligt og bør ifølge Danske Studerendes 
Fællesråd ikke stigmatiseres eller forhindres via restriktiv lovgivning. Hertil uddyber formanden:  
“Rigtigt mange studerende oplever på et tidspunkt, at de ikke er endt på den rette hylde, sådan har det 
altid været. Derfor er det helt hul i hovedet at tvinge studerende til ikke at kunne vælge om, det er bare 
med til at stigmatisere frafald og omvalg.” 
  
Massiv modstand imod uddannelsesloftet  
Som respons mod uddannelsesloftet stillede studenterbevægelsen danmarkshistoriens første 
borgerforslag, der på rekordtid nåede over 50.000 underskrifter for en afskaffelse af loftet. Alligevel 
valgte det daværende folketing ikke at efterkomme befolkningens ønsker. Hos Danske Studerendes 
Fællesråd var det derfor heller ikke overraskende, at uddannelsesloftet ifølge Politiken under 
folketingsvalget blev rangeret som en af den tidligere regerings værste initiativer. Hertil udtaler 
formanden:  
“Der har været massiv folkelig modstand imod uddannelsesloftet, både blandt studerende, men også 
blandt alle dem, der har oplevet, at deres børns tvinges til at tænke strategisk i uddannelsessystemet, og 
bliver rigtig bange for at vælge forkert.”  
  
En rigtigt god finanslov for Danmarks studerende  
Ud over afskaffelsen af uddannelsesloftet er der flere gode takter i regeringens finanslov, herunder en 
videreførsel af taxameterløftet til de humanistiske og samfundsvidenskabelige takst 1 uddannelser og et 
stop for omprioriteringsbidraget. Hos Danske Studerendes Fællesråd glæder man sig over, at 
regeringen stopper besparelser på uddannelse og ikke beskærer de humanistiske og 
samfundsvidenskabelige uddannelser, selvom der stadig er et stort behov for reelle geninvesteringer i 
uddannelse. Hertil udtaler Johan Hedegaard Jørgensen:  
“Vi er rigtigt glade for, at regeringen stopper besparelserne på uddannelse og viderefører løftet af de 
humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser. Vi har i høj grad brug for uddannelse, herunder 
også uddannelser inden for samfundsvidenskab og humaniora til at forstå og forklare en mere og mere 
kompleks verden.”  
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