Vejledning til forældre om hjemmeundervisning af børn i
Hjørring Kommune
Af friskoleloven §35 fremgår det, at kommunen skal føre tilsyn med den undervisning, som
børn får i hjemmet.
I Hjørring Kommune føres tilsynet i henhold til “Retningslinjer for tilsyn med
hjemmeundervisning i Hjørring Kommune”, som er godkendt af Børne-, Fritids-, og
Undervisningsudvalget d. 24.6.2019.
Hjemmeundervisning kan først træde i kraft efter I har givet besked herom via indsendelse af
elektronisk blanket.

Krav til undervisning
●
●
●
●
●
●

Hjemmeundervisningen skal give barnet samme muligheder for alsidig, personlig og
fagig udvikling, som hvis eleven havde gået i folkeskolen.
Hjemmeunderviseren bestemmer selv hvilke metoder og undervisningsmidler, der
benyttes.
Det står frit for, om der undervises i enkelte fag, tværfagligt, projektorienteret o.l.
Der skal undervises inden for hvert af de tre fagområder: humanistiske fag,
naturvidenskabelige fag og praktisk-musiske fag.
Som minimum skal fagene dansk, matematik og engelsk kunne identificeres i
undervisningen.
De obligatoriske fag og emner skal kunne genfindes i undervisningen.

Generelt om tilsyn
●
●
●
●
●

Som minimum føres der tilsyn to gange pr. skoleår.
Det første tilsyn afvikles senest en måned efter, at hjemmeundervisningen er startet.
Hvis der er konkrete omstændigheder, der taler herfor, gennemføres flere tilsyn.
Tilsynet gennemføres der, hvor barnet hjemmeundervises.
Hjemmeunderviseren skal ved hjemmeundervisningens start lave en beskrivelse af,
hvad man ønsker at opnår med undervisningen. Fx. kan det beskrives, hvilke fag, der
undervises i og hvad man forventer barnet kan ved afslutningen af et klassetrin.
Tilsynet kan forlange at få udleveret beskrivelsen.

Tilsynets indhold
Formålet med tilsynet er at undersøge undervisningens indhold og resultater.
I løbet af tilsynet vil den tilsynsførende:
● Overvære et undervisningsforløb
● Se hvilke undervisningsmaterialer, hjemmeunderviseren benytter
● Se dokumentation for de opgaver og øvrige aktiviteter, barnet udfører
● Have en samtale med barnet
● Have en samtale med underviseren
● Vurdere elevens faglige niveau
● Vurdere elevens alsidige udvikling
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På baggrund heraf udarbejdes en tilsynsrapport.

Vurdering af hjemmeundervisningen
Når vi har besøgt jer, udarbejder vi en tilsynsrapport, som vi sender til jer for at høre, om I
har bemærkninger til den. Når jeres eventuelle bemærkninger er sendt retur til os, vil I
modtage en afgørelse.
Hvis undervisningen lever op til de krav, der stilles til hjemmeundervisning, vil I modtage en
afgørelse om, at Hjørring Kommune ikke har bemærkninger til undervisningen.
Hvis der er tvivl om, hvorvidt undervisningen lever op til kravene, vil I modtage en afgørelse
om, hvad der bør ændres, og jeres barn vil blive indkaldt til prøver i et eller flere fag. Prøver
kan blive afholdt i følgende fag: dansk, matematik, engelsk, historie/samfundsfag,
naturvidenskabelige fag.
Hvis undervisningen ikke vurderes forsvarlig efter afholdelsen af prøve/prøver, vil der blive
afholdt en ny prøve efter tre måneder. Hvis undervisningen herefter stadig er mangelfuld,
skal barnet undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten
opfyldes, jf. §33, stk. 2 i lov om folkeskolen
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