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Tilsynsrapport og vurdering ved tilsynsbesøg 3 mdr. efter undervisningen blev vurderet  IKKE at stå mål 
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Grundlæggende
GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER
Barnets navn Klik eller tryk her for at 

skrive tekst.
Barnets cpr.nr. Klik eller tryk her for at 

skrive tekst.

Navn på 
hjemmeunderviser

Klik eller tryk her for at 
skrive tekst.

Navn og profession på 
den, der har 
gennemført tilsynet

Klik eller tryk her for at 
skrive tekst.

Navn på ansvarlige for 
tilsyn

Klik eller tryk her for at 
skrive tekst.

Navn på tilsynsførende 
skole

Klik eller tryk her for at 
skrive tekst.

Tilsynsplan
TILSYNSPLAN UDARBEJDET
Der er udarbejdet en tilsynsplan i dialog med 
hjemmeunderviseren.

Ja   ☐
Nej   ☐
Begrundelse: Klik eller tryk her for at skrive tekst.
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Tilsyn
TILSYNETS ELEMENTER

Dato for gennemførelse af 
tilsyn, der danner grundlaget 
for vurderingen

Første besøg
Klik eller tryk for at angive en 
dato.

Sidste besøg
Klik eller tryk for at angive en 
dato.

Tilsynsførende har overværet 
undervisning i følgende 
fagområder:

Tilsynsførende har set 
undervisningsmateriale til 
følgende fagområder:

Tilsynsførende har set en 
undervisningsplan til 
følgende fagområder 

1

Dansk ☐
Matematik/regning ☐
Engelsk ☐
Andre fagområder, uddyb:
Klik eller tryk her for at skrive 
tekst.

Dansk ☐
Matematik/regning ☐
Engelsk ☐
Andre fagområder, uddyb:
Klik eller tryk her for at skrive 
tekst.

Dansk ☐
Matematik/regning ☐
Engelsk ☐
Andre fagområder, uddyb:
Klik eller tryk her for at 
skrive tekst.

2 Tilsynsførende har haft samtale 
med barnet?

Ja ☐
Nej ☐
Begrundelse: Klik eller tryk her for at skrive tekst.

3 Tilsynsførende har anvendt 
test?

Der er testet i følgende fag
Dansk ☐
Matematik/regning ☐
Engelsk ☐
Andre fagområder, uddyb:
Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Der er ikke testet ☐
Begrund: Klik eller tryk her for at skrive tekst.

4 Tilsynsførende har vurderet 
barnets alsidige udvikling?

Ja ☐
Nej ☐
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Vurdering
VURDERING AF OM UNDERVISNINGEN STÅR MÅL MED
Vurdering af om undervisningen står mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

(Overordnet betyder det, at elever der forlader 9. 
klasse på en fri grundskole, skal have fået en 
undervisning, som giver dem de sammen 
muligheder for at komme videre i 
uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i 
folkeskolen. UVM)

Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Evt. bilag vedlagt – angiv NOVA dokument nr. Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Udfyldes kun, hvis undervisningen nu står mål med
UNDERVISNINGEN STÅR NU MÅL MED
Tilsynsførende vurderer, at undervisningen nu står 
mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen?

Ja ☐

Tilsynsrapporten og vurderingen er fremsendt ti 
forældre/værge?

Ja ☐
Fremsendt dato: Klik eller tryk her for at skrive 
tekst.
Nej ☐
Begrundelse: Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Udfyldes kun, hvis undervisningen stadig ikke står mål med 
UNDERVISNINGEN STÅR IKKE MÅL MED – ANDET SKRIDT
Tilsynsførende vurderer, at hjemmeundervisningen 
stadigvæk ikke står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen og indberetter 
det hermed til Skolechefen

Dato: Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Eventuelle øvrige bemærkninger ud over 
tilsynsrapport og vurdering. 

Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Det bekræftes, at forældre/værge samtidig 
modtager indberetningen inklusive den nye 
tilsynsrapport og vurdering

Ja ☐
Nej ☐
Begrundelse: Klik eller tryk her for at skrive tekst.

Tilsynsrapporten med vurdering og eventuelle bilag journaliseres

Tilsynsførende journaliserer altid tilsynsrapport og vurdering samt eventuelle bilag.

Der oprettes en selvstændig sag i NOVA for hvert enkelt barn.
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