
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                              
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     LÆRING & TRIVSEL 

Hjemmeundervisning og tilsynet hermed 

Opgave  Ansvarlig 

Etablering af hjemmeundervisning: 

Etablering af hjemmeundervisning kræver jf. friskolelovens § 34, stk. 1, at 
forældrene meddeler dette skriftligt til Holbæk Kommune inden undervisnin-
gen begynder. Meddelelse sker via det skema, der fremgår af kommunens 
hjemmeside: https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtil-
bud-og-skoler/find-dagtilbud-og-skoler/ 

Skemaet indeholder: 

• Oplysninger om hvilke børn der hjemmeundervises 

• Hvor undervisningen foregår 

• Hvem der skal undervise børnene 

Forældrene 

Undervisningens indhold: 
Undervisningen skal jf. grundlovens § 76 og Friskoleloven § 35 stå mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
Distriktsskolen fører tilsyn med, at undervisningen står mål med, hvad almin-
deligvis kræves i folkeskolen, herunder ”Elevens alsidige udvikling” og ”for-
beredelsen af eleverne til deltagelse… i et samfund med frihed og folke-
styre.” (folkeskolens formålsparagraf). 
For at tilsynet kan vurdere, om hjemmeundervisningen står mål med folke-
skolens, udarbejder hjemmeunderviseren undervisningsplaner for de for-
skellige fag eller beskriver, hvordan fagene opfyldes i en eventuel mere 
tværfaglig undervisningsform. Undervisningsplanerne tager afsæt i fagenes 
formål og fælles mål, som de er beskrevet af Undervisningsministeriet: 
https://emu.dk/grundskole 

Hjemmeunderviseren 

Tilsynet: 
Som forberedelse af tilsynsbesøg gennemgår tilsynet de fremsendte under-
visningsplaner/beskrivelser af hjemmeundervisning 

• Skolen fører tilsyn 4 gange årligt 
• Tilsynet gennemføres på undervisningsstedet 
• Når tilsynet er gennemført, udarbejdes en kort rapport  
• Kopi af rapport udleveres til forældremyndighedsindehaveren 

Tilsynet gennemføres ved:  
1.Overværelse af undervisning i forskellige fag, og vurdering af relevansen 
af anvendte materialer 
2. Samtale med barnet 

Distriktsskolen/skolens le-
der 
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3. Vurdering af standpunkt 
 
Hvis tilsynet vurderer, at hjemmeundervisningen ikke står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen, henvender distriktsskolen sig til forældre-
myndighedsindehaverne. Tilsynet 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 kræ-
ves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale 
med tilsynet. Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, un-
derretter tilsynet forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 
måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal un-
dervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan 
opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen. 
Hvis tilsynet støder på forhold, der fordrer underretning til de sociale myndig-
heder, vil det ske efter almindelig gældende procedure. 

 

 

   
 

 


