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Opgave: Ansvarlig
Anmeldelse af hjemmeundervisning: 
I henhold til Folkeskolelovens §33, stk. 2 gives der mulighed for, at 
forældre kan vælge selv at stå for deres børns undervisning, hvis 
hjemmet ikke ønsker at benytte de eksisterende offentlige eller private 
skoletilbud.

Ønsker forældrene selv at sørge for undervisningen af deres børn i den 
undervisningspligtige alder, skal dette skriftligt meddeles Skoleafdelingen 
inden undervisningen starter. 

Meddelelsen skal jf. Lov om friskoler og private grundskoler §§34-36 
indeholde følgende oplysninger:

 Hvilke børn deltager i hjemmeundervisningen (navne og cpr.nr.)
 Hvor foregår undervisningen
 Hvem underviser børnene (navne og cpr.nr.)

Forældrene meddeler dette via hjemmesiden. Link til anmeldelse

Forældrene

Undervisningens indhold:
Undervisningen skal jf. grundlovens § 76 stå mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stå mål med – kravet jf. Undervisningsministeriet: Overordnet betyder 
det, at elever, der forlader 9. klasse på en fri grundskole, skal have fået 
en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme 
videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen. UVM

Der føres tilsyn efter vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i 
friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed. Link til vejledning

Det er ikke et krav at hjemmeundervisningen skal omfatte undervisning i 
alle folkeskolens fag. Dog skal der tilbydes en undervisning inden for 
hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i 
– humanistisk, naturvidenskabelige og praktisk-musiske. 
Det er afgørende at hjemmeundervisningen ud fra en helhedsvurdering 
af det samlede undervisningstilbud giver eleven de samme muligheder 
for en alsidig personlig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis eleven 
have gået i folkeskolen.

Der er ikke noget krav om, at folkeskolens fag eller emner direkte kan 
identificeres på elevens skema med navns nævnelse. De enkelte fag og 
emner kan derfor indgå i tværfaglige undervisningsforløb, 
projektorienteret undervisning mv. Det må dog anses for et mindstekrav, 
at fagene dansk, regning/matematik og engelsk kan identificeres 
entydigt. Det følger af bestemmelsen i friskolelovens § 9a om den 
tilsynsførendes tilsyn med elevernes standpunkt i disse fag.

Hjemmeunderviseren

http://www.kerteminde.dk/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/816
https://kerteminde.dk/borger/skole-unge-og-uddannelse/hjemmeundervisning
https://www.uvm.dk/frie-grundskoler/rammer-for-undervisningen/staa-maal-med-kravet
https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2001/145
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Underviseren kan selv beslutte, hvordan undervisningen skal 
tilrettelægges, samt hvilke undervisningsmetoder og hvilke 
undervisningsmidler der skal anvendes.

Det er ligeledes overladt til den enkelte underviser at vurdere, på hvilke 
klassetrin eller alderstrin bestemte fagområder skal placeres i 
skoleforløbet, og med hvilken vægt de skal indgå. Af hensyn til de elever, 
der i undervisningsforløbet skifter fra en skoleform til en anden, bør 
underviseren overveje, hvilken grad af parallelitet mellem 
undervisningen i folkeskolen og hjemmeundervisningen, der er ønskelig, 
således at en eventuel overgang mellem de forskellige 
undervisningsformer kan ske så gnidningsløst som muligt.

Hjemmeunderviseren fastsætter slutmål og undervisningsplaner for   
folkeskolens fagområder - humanistiske, naturvidenskabelige og praktisk-
musiske samt for folkeskolens obligatoriske emner – færdselslære, 
sundheds- seksualundervisning og familiekundskab samt uddannelse og 
job.
Hjemmeunderviseren kan fastsætte egne mål, anvende egne beskrivelser 
eller gøre brug af folkeskolens fælles mål.
Mål og planer skal gøre det muligt for tilsynet at vurdere om 
hjemmeundervisningen giver eleven de sammen muligheder for en 
alsidig personlig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis de have gået 
i folkeskolen.

Den tilsynsførende kan udbede sig alle de oplysninger fra 
hjemmeunderviseren, som den tilsynsførende skønner nødvendige for at 
kunne udføre et tilstrækkeligt tilsyn.

Gennemførelse af tilsynet:
Den tilsynsførende er skolelederen på folkeskolen i det distrikt, hvor 
barnet bor. 

Den tilsynsførende fører tilsyn med, at undervisningen står mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den tilsynsførende er 
ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre tilsynet, herunder for at 
udarbejde en tilsynsplan og en tilsynsrapport. Tilsynsførende udpeger det 
pædagogiske personale, der gennemfører tilsynet.

Der føres tilsyn efter vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i 
friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed link til vejledning

Tilsynsførende folkeskole tager kontakt til hjemmet for at drøfte opstart 
af hjemmeundervisningen og tilrettelæggelse af fremtidige tilsynsbesøg. 
Den der fører tilsynet og hjemmeunderviser drøfter fag, 
undervisningsplan, undervisningsmaterialer samt tilsynsplaner.

Skoleleder på 
distriktsskolen

http://www.kerteminde.dk/
https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2001/145
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Der føres tilsyn i det omfang det er nødvendigt for at vurdere om 
undervisningen lever op til lovens krav - dog mindst 1 gang årligt og 
tilsynet føres ved:

1. Overværelse af undervisningen i fagområderne Dansk, 
Matematik/regning, Engelsk

2. Samtale med barnet
3. Vurdering af standpunkt. Der kan hvert år afholdes 

prøver/test  i dansk, regning/matematik og engelsk samt i 
historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag, hvis 
tilsynsførende vurderer det nødvendigt for vurdering  af 
elevens standpunkt. Formålet er at sikre, at undervisningen 
står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

4. Vurdering af elevens alsidige udvikling

Der udarbejdes tilsynsrapport efter hvert tilsyn. 
Rapporten sendes til kommentering hos hjemmeunderviser og 
forældre/værge.

Bilag 1. Tilsynsrapport og vurdering for tilsyn med hjemmeundervisning

Bilag 2. Tilsynsrapport og vurdering når undervisningen IKKE står mål 
med. Anvendes ved opfølgende tilsynsbesøg 3 mdr. efter vurdering af, at 
undervisningen ikke står mål med.

Vurdering af hjemmeundervisningen:
Efter modtagelse af hjemmeundervisers og forældres/værges 
bemærkninger til tilsynsrapporten vurderes det om 
hjemmeundervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. 

Hvis tilsynsførende på baggrund af tilsynet har vurderet, at 
undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen, fortsætter hjemmeundervisning samt tilsyn efter 
tilsynsplanen.

Skønnes det, at undervisningen ikke står mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen, underretter tilsynsførende forældre/værge om, at 
der efter 3 måneder vil blive afholdt et nyt tilsynsbesøg med test/prøve, 
og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i 
folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes. 
Meddelelsen gives skriftligt og i forbindelse med, at tilsynsrapporten med 
vurdering fremsendes til forældre/værge. 

 Forældrene underrettes om, at der vil blive afholdt ny prøve 
efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er 
mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, 
hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. folkeskoleloven.

Skoleleder på 
distriktsskolen

http://www.kerteminde.dk/


Retningslinje for tilsyn med hjemmeundervisning

4

 Hjemmeunderviser orienteres om, hvor der er mangler. 
 Der afholdes en prøve efter 3 måneder. 
 Hvis undervisningen stadig herefter er mangelfuld – skal barnet 

undervises i folkeskolen, eller en anden skole, hvor 
undervisningspligten kan opfyldes, jf. folkeskoleloven. 

http://www.kerteminde.dk/
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