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Hjemmeundervisning  

Krav og retningslinjer for hjemmeundervis-

ningen og tilsynet hermed 

 

Årsagerne til at vælge hjemmeundervisning kan 

være mange. Det kan skyldes, at ens barn har 

det svært i skolen fagligt eller socialt. Det kan 

skyldes, at familien skal ud at rejse, at der øn-

skes et alternativ til det eksisterende undervis-

ningssystem eller noget helt andet. Det betyder, 

at hjemmeundervisning kan foregå i forskellige 

rammer og med forskellige metoder. Der stilles 

dog en række krav til undervisningen, ligesom 

der føres tilsyn hermed. Det kan du læse mere 

om i nedenstående.  

 

Inden hjemmeundervisning 

Hvis du som forælder ønsker selv at sørge for 

undervisning af dit barn i den undervisningsplig-

tige alder, skal det meddeles til kommunen, før 

hjemmeundervisningen begynder. Meddelelsen 

skal indeholde oplysninger om hvilke børn, der 

skal have hjemmeundervisning, hvor undervis-

ningen foregår, og hvem der skal undervise bør-

nene. Du underretter kommunen ved at udfylde 

anmeldelses-skemaet, som du finder på kom-

munens hjemmeside. 

 

Opstartssamtale  

Når anmeldelsen af hjemmeundervisning er 

modtaget, vil hjemmeunderviser få en invitation 

til opstartssamtale med den tilsynsførende. For-

målet med denne er, at hjemmeunderviser og 

tilsynsførende kan forventningsafstemme det 

kommende hjemmeundervisningsforløb og tilsyn 

hermed. Der laves aftaler vedrørende hyppig-

hed, varighed, indholdet af og stedet for tilsyn. 

Det er f.eks. ikke et krav, at tilsynet foregår i 

hjemmet, men det foretrækker nogle.  

 

Undervisningens indhold 

Uanset hvordan hjemmeundervisningen tilrette-

lægges, skal undervisningen stå mål med, hvad 

der almindeligvis kræves i folkeskoleloven. Det  

 

 

 

 

afgørende er, at eleven ud fra en helhedsvurde-

ring får de samme muligheder for alsidig person-

lig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis 

eleven havde gået i folkeskolen. Barnet skal 

sikres de samme muligheder.  

Der stilles ikke krav til, at samtlige af folkesko-

lens fag kan identificeres på elevens skema eller 

undervisningsplan, men disse kan indgå på for-

skellig vis i undervisningen. Fagene dansk, ma-

tematik og engelsk skal dog fremgå tydeligt som 

et minimum.  

 

Tilsyn med undervisningen 

Det er skolelederen på distriktets folkeskole, der 

fører tilsyn med hjemmeundervisningen med-

mindre denne udpeger en anden tilsynsførende. 

Skolelederen har ansvaret for tilsynet. Tilsynets 

indhold, varighed, indhold, hyppighed og sted 

aftales mellem tilsynsførende og hjemmeunder-

viser under opstartssamtalen.  

På baggrund af tilsynet laves der et notat, hvori 

det vurderes om undervisningen står mål med 

kravene hertil. Tilsynsnotatet journaliseres på 

elevens sag i Center Børn og Unge. 

 

Årlige prøver 

Det er muligt at afholde prøver i dansk, mate-

matik, engelsk, historie/samfundsfag og natur-

videnskabelige fag hvert år. I Rebild Kommune 

afholdes der minimum prøver én gang årligt. 

Prøverne, der holdes, er som minimum tilsva-

rende de prøver, som elever på samme klasse-

trin tager på distriktsskolen. Prøverne afholdes 

med henblik på at sikre, at undervisningen står 

mål med kravene hertil. 

 

Hvad sker der, hvis undervisningen vurde-

res mangelfuld? 

Hvis den tilsynsførende på baggrund af tilsyn 

og/eller afholdt prøve vurderer, at undervisnin-

gen er mangelfuld, skal hjemmeunderviseren 
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orienteres herom. Hjemmeunderviseren vil få 

beskrevet, hvori undervisningen er mangelfuld, 

og der skal afholdes en prøve efter tre måneder. 

Hvis undervisningen fortsat vurderes mangel-

fuld, skal barnet undervises i en folkeskole eller 

en anden skole, hvor undervisningspligten kan 

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

 

Folkeskolens afgangseksamen 

Det er muligt at indstille et barn, der er hjem-

meundervist, til folkeskolens afsluttende prøver 

uden at barnet har fulgt undervisningen ved 

denne skole. Eneste krav hertil er, at eleven ikke 

er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse.  

Barnet indstilles til folkeskolens afgangsprøver 

ved at anmode herom via udfyldelse af blanket 

som rekvireres ved - og indsende udfyldt til Cen-

ter Børn og Unge. Herefter vil I modtage orien-

tering fra den prøveansvarlige skole vedr. forlø-

bet for prøverne.  

 

Særligt vedrørende ”Specialpædagogisk 

rådgivning og specialundervisning”.  

Hvis du som forælder er godkendt til at træne 

dit barn med betydelig og varig nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne i hjemmet, kan du 

modtage specialpædagogisk rådgivning i hjem-

met om undervisningen af barnet. Denne råd-

givning er gratis. Hvis eleven har sprog- eller 

talevanskeligheder, der stiller særlige krav til 

støtte, kan der tilmed tilbydes gratis specialun-

dervisning og/eller anden specialpædagogisk 

bistand til rådighed. Ved behov herfor bedes du 

kontakte kommunens PPR (ppr@rebild.dk eller 

99 88 88 79) 

 

Lovgrundlag 

Hjemmeundervisning er reguleret i Grundloven, 

Folkeskoleloven og i Friskoleloven eller ”Be-

kendtgørelse af lov om friskoler og private 

grundskoler m.v.”. 

 

Jævnfør Grundlovens § 76 er der I Danmark 

undervisningspligt for alle børn i den undervis-

ningspligtige alder. Der er derimod ikke skole-

pligt, hvilket betyder, at forældre eller værge 

har ret til selv at undervise deres barn, hvis de 

ønsker det. Forældrene eller værgen påtager sig 

derved ansvaret for undervisningen og skal sør-

ge for, at den undervisning, som barnet modta-

ger, står mål med, hvad der almindeligvis kræ-

ves i folkeskolen jf. Friskolelovens § 9a stk. 2. 

 

Folkeskolens § 34 beskriver, at den undervis-

ningspligtige alder indtræder den 1. august i det 

kalenderår, hvor barnet fylder 6 år og ophører 

den 31. juli ved afslutningen af undervisningen 

på 9. klassetrin. Undervisningspligten ophører 

dog senest det kalenderår, hvor den unge fylder 

17 år eller har afsluttet uddannelse, der er lige-

stillet med grundskolen. 

 

Friskoleloven stiller følgende krav til hjemmeun-

dervisning (kapitel 8):  

§ 34. Hvis forældrene selv vil sørge for under-

visning af deres børn i den undervisningspligtige 

alder, skal de meddele det skriftligt til kommu-

nalbestyrelsen, før undervisningen begynder. 

Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde oplysninger 

om, hvilke børn der skal deltage i undervisnin-

gen, hvor undervisningen foregår, og hvem der 

skal undervise børnene. 

§ 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, en-

gelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabe-

lige fag for at sikre, at undervisningen står mål 

med, hvad der almindeligvis kræves i folkesko-

len. Den, der har undervist børnene, leder prø-

verne efter aftale med kommunalbestyrelsen. 

Stk. 3. Skønnes det, at undervisningen ikke har 

været forsvarlig, underretter kommunalbestyrel-

sen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny 

prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis un-

dervisningen stadig er mangelfuld, skal undervi-

ses i folkeskolen eller en anden skole, hvor un-

dervisningspligten kan opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i 

lov om folkeskolen. 

Stk. 4. Når kommunalbestyrelsen skønner, at 

undervisningen er forsvarlig, kan den fritage for 

tilsynet. 
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