
   

Opdateret: 12.10.2022 

 
Vejledning til forældre om hjemmeundervisning af børn 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. 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.  

 

Ansvar 
Ved hjemmeundervisning overtager hjemmet det fulde ansvar for barnets undervisning samt 

faglige udvikling i alle fag og på alle niveauer. Hjemmeunderviseren er forpligtet på selv at 

indhente og opbygge den pædagogiske, didaktiske og faglige viden, som er en forudsætning 

for at kunne gennemføre en forsvarlig undervisning. Alle udgifter til indkøb af fysiske og 

digitale materialer samt øvrige udgifter, der relaterer sig til undervisningen betales af 

hjemmet.  

Opstart 
Hjemmeundervisning kan først træde i kraft, efter I har givet besked herom via indsendelse 

af elektronisk blanket via https://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/skole/oevrige-

skole-og-undervisningstilbud/hjemmeundervisning. Hjemmeunderviseren opfordres til at 

aftale et møde med tilsynsførende inden opstart i hjemmeundervisning, så hjemmet er klar 

over, hvilke forpligtelser hjemmeundervisningen skal opfylde.  

Krav til undervisning  

● Hjemmeundervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i 

folkeskolen.  

● Der skal undervises særskilt i fagene dansk, matematik og engelsk.  

● De obligatoriske fag og emner skal kunne genfindes i undervisningen. Der skal 

undervises inden for hvert af de tre fagområder: humanistiske fag, 

naturvidenskabelige fag og praktisk-musiske fag. For disse fagområder står det jer frit 

for, om der undervises i enkelte fag, tværfagligt, projektorienteret e.a. 

● Hjemmeunderviseren bestemmer selv, hvilke metoder og undervisningsmidler, der 

benyttes.  

 

https://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/skole/oevrige-skole-og-undervisningstilbud/hjemmeundervisning
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Generelt om tilsyn  

● Forældrene kontaktes telefonisk for en indledende samtale, når blanket om 

hjemmeundervisning er modtaget.   

● Herefter føres der som minimum tilsyn to gange pr. skoleår. Hvis der er konkrete 

omstændigheder, der taler herfor, gennemføres flere tilsyn.  

● Tilsynet gennemføres som udgangspunkt der, hvor barnet hjemmeundervises.  

   
Tilsynets indhold  

Formålet med tilsynet er at undersøge, om undervisningen står mål med, hvad 

der almindeligvis kræves i folkeskolen.  I løbet af tilsynet vil den tilsynsførende:  

● Have en samtale med underviseren  

● Se hvilke undervisningsmaterialer, hjemmeunderviseren benytter  

● Se dokumentation i form af fx gennemførte opgaver, planer, evalueringer, 

skoleskemaer mm.  

● Overvære et undervisningsforløb, som barnet udfører  

● Have en samtale med barnet  

 

Tilsynet vil være særligt fokuseret på, om hjemmeundervisningen afspejler en faglig dybde 

og bredde i hvert fagområde, der svarer til, hvad barnet ville have modtaget i folkeskolen.  

 

Vurdering af hjemmeundervisningen  

På baggrund af besøget udarbejdes en tilsynsrapport. Hvis tilsynet vurderer, at barnets 

undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, vil det fremgå af 

rapporten.  

Hvis der er tvivl om, hvorvidt undervisningen lever op til kravene, vil I modtage en afgørelse 

om, hvad der bør ændres. Herefter vil der blive afholdt et nyt tilsynsbesøg. Hvis 

undervisningen herefter fortsat vurderes mangelfuld, vil barnet skulle aflægge prøver i et 

eller flere fag.  

Hvis undervisningen ikke vurderes forsvarlig efter afholdelsen af prøve/prøver, skal barnet 

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

stk. 2 i lov om folkeskolen   
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