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Retningslinjer for tilsyn med hjemmeundervisning i Hjørring Kommune 
 
Af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 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 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 indsendes elektronisk via digital post og kan findes på denne side: 
https://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/skole/oevrige-skole-og-
undervisningstilbud/hjemmeundervisning.  

 
Generelt om hjemmeundervisning: 
Der skal undervises særskilt i dansk, matematik og engelsk. Derudover skal de obligatoriske fag og 
emner som minimum kunne genfindes i undervisningen – herunder skal følgende fagområder kunne 
identificeres i undervisningen: Det humanistiske fagområde, det naturvidenskabelige fagområde og 
det praktisk-musiske område.  
 
Hjemmeunderviseren vælger selv form, metoder og omfang af undervisningen. De enkelte fag og 
emner kan derfor indgå i tværfaglige undervisningsforløb, projektorienteret undervisning m.v. 
Hjemmeunderviseren kan selv beslutte, hvordan undervisningen skal tilrettelægges, samt hvilke 
undervisningsmetoder og hvilke undervisningsmidler der skal anvendes. Det er afgørende at 
hjemmeundervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.  
 
Generelt om tilsynet: 
Når forældrene har indsendt blanket med beslutning om hjemmeundervisning, kontaktes forældrene 
telefonisk for en indledende samtale. Derefter afholdes som minimum to tilsyn i løbet af et skoleår. 
Der gennemføres flere tilsyn, hvis der er konkrete omstændigheder, der taler herfor. Tilsynet 
gennemføres som udgangspunkt der, hvor barnet hjemmeundervises. 
 
Tilsynet omfatter selve undervisningens indhold og niveau.  
Udover de anvendte undervisningsmaterialer vælger hjemmeunderviseren, hvilke 
dokumentationsformer, der benyttes for at give tilsynsførende et grundigt indtryk af undervisningens 
indhold. Det kan fx være årsplaner, ugeplaner, skoleskema, logbog, evaluering, testresultater eller 
fotodokumentation.  
 
 

https://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/skole/oevrige-skole-og-undervisningstilbud/hjemmeundervisning
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Tilsynets indhold: 
Som en del af tilsynet, vil den tilsynsførende: 

• Gennemføre en samtale med underviseren 
• Gennemgå dokumentation for undervisning, herunder bl.a. påse: 

o hvilke undervisningsmaterialer der anvendes 
o hvilke opgaver og øvrige aktiviteter der udføres 
o eventuelle planer, evalueringer, skemaer, der dokumenterer undervisningen og barnets 

faglige udvikling  
• Gennemføre en samtale med barnet 
• Overvære et undervisningsforløb i enten dansk, engelsk eller matematik 

 
På baggrund heraf udarbejdes en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten sendes til 
forældremyndighedsindehaverne.  
 

Hvis undervisningen vurderes forsvarlig 
Hvis hjemmeundervisningen vurderes at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, vil 
det fremgå af rapporten, som sendes til forældrene til orientering.  
 

Hvis undervisningen vurderes ikke forsvarlig 
Hvis der er tvivl om, hvorvidt undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folke- 
skolen, får forældremyndighedsindehaverne tilsendt et partshøringsbrev sammen med 
tilsynsrapporten, hvor det fremgår: 

• hvilke dele af undervisningen, der ikke skønnes forsvarlig 
• hvad der skal ændres 
• at der vil blive afholdt et nyt tilsynsbesøg (ca. 2 måneder efter 1. tilsynsbesøg) 
• at der ved fortsat bekymring vil blive afholdt prøver i et eller flere fag (ca. 3 måneder efter 1. 

tilsynsbesøg) 
 
Er forældremyndighedsindehaverne uenige i rapportens vurdering, kan de indsende et høringssvar til 
tilsynsførende inden for 14 dage. Herefter vil tilsynsførende forholde sig til det tilsendte, og 
forældremyndighedsindehaverne vil modtage en endelig afgørelse.  
 
I tilfælde af fortsat bekymring afholdes 2. tilsynsbesøg, hvor hjemmeunderviseren får tilsendt ny 
tilsynsrapport med tilhørende partshøringsbrev. Vurderes undervisningen fortsat uforsvarlig, 
afholdes prøver i et eller flere fag.  
Hvis undervisningen efter prøveafholdelsen stadig er mangelfuld, senes resultat og vurdering i 
partshøring. På baggrund af de samlede oplysninger fra tilsynsbesøg, prøveafholdelse samt 
partshøring træffes den endelige afgørelse. Vurderes undervisningen fortsat mangelfuld, skal 
barnet/børnene 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  
bekendtgørelse af lov 
om friskoler og private 

grundskoler m.v. 
 
§ 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. 
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