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Retningslinjer for tilsyn med hjemmeundervisning i Hjørring Kommune 
 

Af friskoleloven § 35 fremgår det, at kommunen skal føre tilsyn med den undervisning, som børn 

får i hjemmet.  

 

De nærmere rammer for samt indholdet af tilsynet er ikke nærmere reguleret, og kommunen skal 

således selv fastsætte rammerne for dette tilsyn.  

 

I Hjørring Kommune føres tilsynet i overensstemmelse med disse retningslinjer. Rammerne for 

dette tilsyn er inspireret af ”Vejledningen om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private 

grundskoler og tilsynet hermed” (VEJL 2001-07-23 nr. 145) og er godkendt af Børne-, Fritids- og 

Undervisningsudvalget d. 24.6.2019.   

 

Meddelelse om hjemmeundervisning: 

Forældre kan beslutte at lade deres børn hjemmeundervise. I så fald skal de give besked herom 

inden undervisningen iværksættes. Hjørring Kommune har udarbejdet en blanket, som forældrene 

bedes anvende. 

 

Blanketten skal sendes til: 

Hjørring Kommune 

Børne- og Undervisningsforvaltningen 

Springvandspladsen 5 

9800 Hjørring 

 

Blanketten kan også sendes elektronisk via digital post.  

 

Generelt om hjemmeundervisning: 

Der kan ikke stilles krav om, at der skal gennemføres undervisning i alle folkeskolens fag. Under-

visningen skal dog som minimum omfatte folkeskolens fagkreds på en sådan måde, at de obligato-

riske fag og emner kan genfindes i undervisningen. Hjemmeunderviseren vælger imidlertid selv 

form og omfang. Der er ikke noget krav om, at folkeskolens fag eller emner direkte kan identifice-

res på elevens skema med navns nævnelse. Der skal dog tilbydes undervisning inden for hvert af 

de tre fagområder: humanistiske fag, naturvidenskabelige fag og praktisk-musiske fag. Det anses 

for et mindstekrav, at fagene dansk, regning/matematik og engelsk kan identificeres entydigt. 

 

De enkelte fag og emner kan derfor indgå i tværfaglige undervisningsforløb, projektorienteret un-

dervisning m.v. Hjemmeunderviseren kan selv beslutte, hvordan undervisningen skal tilrettelæg-

ges, samt hvilke undervisningsmetoder og hvilke undervisningsmidler der skal anvendes. Det er 

ligeledes overladt til den enkelte hjemmeunderviser at vurdere, på hvilke klassetrin eller alderstrin 

bestemte fagområder skal placeres i skoleforløbet, og med hvilken vægt de skal indgå. 
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Det er afgørende om hjemmeundervisningen – ud fra en helhedsvurdering af det samlede under-

visningstilbud – giver en elev samme muligheder for alsidig personlig udvikling og kundskabstileg-

nelse, som hvis eleven havde gået i folkeskolen.  

 

 

 

Generelt om tilsynet: 

Når forældrene har indsendt blanket med beslutning om hjemmeundervisning, inviteres forældrene 

til en samtale, hvor de oplyses om de krav, der stilles til hjemmeundervisning. Derefter afholdes 

mindst to tilsyn i løbet af et skoleår. Det første af disse tilsyn afvikles senest to måneder efter, at 

hjemmeundervisningen er etableret. 

  

Der gennemføres flere tilsyn, hvis der er konkrete omstændigheder, der taler herfor. 

 

Tilsynet gennemføres der, hvor barnet hjemmeundervises. 

 

Tilsynet omfatter selve undervisningens indhold og undervisningens resultater. For at måle under-

visningens resultater forudsættes, at hjemmeunderviseren har fastsat en beskrivelse af, hvad der 

ønskes at opnå med undervisningen. Hjemmeunderviseren vælger selv beskrivelsens form og ind-

hold. En beskrivelse kan fx omfatte, hvilke fag der undervises i på de forskellige klassetrin og ele-

vens/elevernes forventede kunnen efter afslutningen af et givet klassetrin.  

 

Den tilsynsførende kan forlange at få udleveret de oplysninger, som er nødvendige for at kunne 

udføre tilsynet. 

 

Tilsynets indhold: 

Som en del af tilsynet, vil den tilsynsførende: 

- Overvære et undervisningsforløb 

- Gennemgå dokumentation for undervisning, herunder bl.a. påse: 

o hvilket undervisningsmateriale der anvendes 

o hvilke opgaver og øvrige aktiviteter der udføres 

- Gennemføre en samtale med barnet 

- Gennemføre en samtale med underviseren  

- Foretage en vurdering af elevens standpunkt 

- Foretage en vurdering af elevens alsidige udvikling  

 

På baggrund heraf udarbejdes en tilsynsrapport, som efterfølgende sendes i partshøring hos 

hjemmeunderviseren.  

 

Vurderingen af hjemmeundervisningen: 
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Når hjemmeunderviseren har fremsendt sine eventuelle bemærkninger til tilsynsrapporten, foreta-

ges en vurdering af om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.  

 

 

 

Hvis undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen: 

Hjemmeunderviseren får en afgørelse om, at Hjørring Kommune ikke har bemærkninger til under-

visningen. 

 

Afgørelsen sendes til forældremyndighedsindehaverne til orientering. 

 

Hvis der tvivl om, hvorvidt undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkesko-

len: 

Hvis der er tvivl om, hvorvidt undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folke-

skolen, afholdes der prøver i et eller flere af følgende fag: 

- Dansk 

- Regning/matematik  

- Engelsk 

- Historie/samfundsfag 

- Naturvidenskabelige fag 

 

På baggrund af tilsynet, får hjemmeunderviseren derfor tilsendt en afgørelse, hvor det fremgår:  

- hvilke dele af undervisningen, der ikke findes tilfredsstillende 

- hvad der skal ændres 

- hvilket/hvilke fag der skal afholdes prøve/prøver i, samt hvor og hvornår prø-

ven/prøverne skal finde sted. 

 

Hvis det efter afholdelse af prøven/prøverne skønnes, at undervisningen ikke har været forsvarlig, 

underretter den tilsynsførende forældrene samt hjemmeunderviseren om, at der vil blive afholdt en 

ny prøve efter 3 måneder, og at barnet/børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal 

undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. § 33, stk. 

2, i lov om folkeskolen. 
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Uddrag af friskoleloven 

 

§ 34 

Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal de 

meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder.  

 

Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, 

hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene. 

 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen tilbyder forældre, som kommunalbestyrelsen har godkendt til at træne 

deres barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet i henhold til § 

32 a, stk. 1, i lov om social service, vederlagsfri specialpædagogisk rådgivning i hjemmet om under-

visningen.  

 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri specialundervisning og anden specialpædagogisk 

bistand i hjemmet til børn omfattet af stk. 3, hvis barnets udvikling på grund af sprog- eller talevanske-

ligheder kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Tilbuddets omfang og indhold skal svare til, hvad 

der almindeligvis tilbydes elever i folkeskolen. 

 

§ 35 

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet m.v. 

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, 

historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad 

der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale 

med kommunalbestyrelsen. 

 

Stk. 3. Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunalbestyrelsen 

forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisnin-

gen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten 

kan opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen. 

 

Stk. 4. Når kommunalbestyrelsen skønner, at undervisningen er forsvarlig, kan den fritage for tilsynet. 

 

§ 36 

Undervisningsministeren kan fastsætte regler for afholdelse af prøver for børn, der ønsker at indstille 

sig til folkeskolens afsluttende prøver uden at have fulgt undervisningen ved skoler, der har ret til at 

afholde prøver. 

 


