
 

Notat 

 

 

Vedr. spørgsmålet om Rebild Kommune lovligt kan yde tilskud til hjemmeundervisning til de 
skolesøgende børn i Ravnkilde i form af at: 

 

 

 Stille skolelokaler, herunder opvarmning, el, vand mv til rådighed. 

 Stille skoleinventar til rådighed. 

 Stille skolebøger til rådighed 

  

I en periode svarende til skoleåret 2023/24 

 

Friskoleloven: 

Reglerne for hjemmeundervisning findes i Friskolelovens kapitel 8. 

Heraf det fremgår bl.a. i § 38, stk. 3, at kommunen skal tilbyde vederlagsfri specialpædagogisk rådgivning 
om undervisning i hjemmet, hvis barnet har betydelig og varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. 

Efter § 38, stk., 4 er der hjemmel til at yde vederlagsfri specialundervisning og anden specialpædagogisk 
bistand i hjemmet, hvis barnet har sprog- eller talevanskeligheder og det kræver særlig hensyntagen eller 
støtte. 

Der er således i Friskoleloven modsætningsvis ikke hjemmel til andre former for støtte eller tilskud til 
hjemmeundervisning. 

  

Folkeoplysningloven: 

Hjemmeundervisning falder uden for Folkeoplysningslovens område.  

 

Kommunalfuldmagten: 

Det er efter Folkeskoleloven pålagt Kommunen, at sørge for undervisning i grundskolen og 10. klasse. Det 
følger af § 20, stk.1. 

Den ydelse leverer Rebild Kommune ved at have et skolevæsen med et antal skoler og de dertil knyttede 
institutioner og forvaltning. 

Spørgsmålet melder sig så, om Rebild Kommune, inden for kommunalfuldmagtens rammer, uden specifik 



lovhjemmel, kan yde et tilskud til en række forældre i Ravnkilde, som ønsker at hjemmeundervise deres 
børn, i form af at stille lokaler, forsyning til lokalerne, inventar og skolebøger mv. til rådighed.  

Dette skal ses i den sammenhæng, at en kommunes adgang til uden lovhjemmel at gennemføre 
foranstaltninger eller yde tilskud til aktiviteter, efter de almindelige kommunalretlige grundsætninger om 
kommuners opgavevaretagelse, er begrænset af hvad der betegnes som et almennyttekriterium. Dette 
kriterium indebærer, at en kommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, som 
kommer en bredere kreds af borgere til gode. Rent praktisk betyder det, at hvis Rebild Kommune teoretisk 
set tilbyder tilskud til hjemmeundervisning, i form af at stille lokaler, inventar mv. til rådighed for forældre, 
så skal dette tilbydes til alle forældre i hele kommunen, som måtte ønske at gøre brug af den mulighed og 
ikke en afgrænset gruppe af enkeltpersoner, f.eks. forældre til skolesøgende børn i Ravnkilde.  

Gives der således tilskud til hjemmeundervisning til de skolesøgende børn i Ravnkilde, vil der være tale om 
et tilskud som bliver givet til en opgave, som løses parallelt med opgaven som løses i folkeskolerne, i 
overensstemmelse med Folkeskolelovens bestemmelser. Der vil efter min vurdering være tale om et 
tilskud, som vil blive betragtet af tilsynsmyndighederne, som givet udelukkende eller i det væsentlige til 
varetagelse er individuelle interesser hos enkeltpersoner. 

Det er et krav efter de kommunalfuldmagtlige regler, at støtte til enkeltpersoner har en specifik hjemmel i 
lovgivningen. 

Som det fremgår ovenfor er der alene hjemmel til at støtte i de tilfælde, som er opregnet i Friskolelovens § 
38, stk. 3 og 4. 

På den baggrund er det min vurdering, at Rebild Kommune ikke har hjemmel, hverken i lovgivningen eller i 
de almindelige kommunalretlige grundsætninger, til at stille lokaler, forsyning og inventar mv. til rådighed 
for hjemmeundervisning til de skolesøgende børn i Ravnkilde og derfor ikke lovligt kan gøre det. 

 

21.11. 2022 Ib Munk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 


