Retningslinjer for hjemmeundervisning og tilsynet hermed i
Thisted Kommune

Opgave:
Etablering af hjemmeundervisning:
Etablering af hjemmeundervisning kræver jf. friskolelovens § 34, stk. 1,
at forældrene meddeler dette skriftligt til Thisted Kommune inden
undervisningen begynder via det skema, som er oprettet af
Undervisningsafdelingen: link til skema

Ansvarlig:
Forældrene

Skemaet indeholder:
 Oplysninger om hvilke børn der hjemmeundervises
 Hvor børnene sidst har gået i skole
 Hvor undervisningen foregår
 Hvem der skal undervise børnene
Undervisningens indhold:
Undervisningen skal jf. grundlovens § 76 stå mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen.
Der føres tilsyn efter vedledning om undervisningspligtens opfyldelse i
friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed.
Der 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 dennes samlede
undervisningstilbud giver eleven de samme muligheder for en alsidig
personlig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis de 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. 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, der er ønskelig.
Det må dog anses for et mindstekrav, at fagene dansk, regning/matematik
og engelsk kan identificeres entydigt. Det følger af bestemmelsen i

Hjemmeunderviseren

friskolelovens § 9, stk. 2, om den tilsynsførendes tilsyn med elevernes
standpunkt i disse fag.
Såfremt eleven vil være i målgruppen for Thisted Kommunes
modtageklasse, er det er krav, at der undervises i dansk som andetsprog.
Hjemmeunderviseren skal fastsætte slutmål og delmål og udarbejde
Elevplan. Elevplanen skal redegøre for de mål, som skal nås i de forskellige
fag, og gøre det muligt for tilsynet at vurdere om hjemmeundervisningen
lever op til lovens krav. Hjemmeunderviseren kan fastsætte egne mål,
anvende egne beskrivelser, eller gøre brug af folkeskolens fælles mål.
Gennemførelse af tilsynet – Hvert år:
Der føres tilsyn efter vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i
friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed.
Tilsynet gennemføres ved afholdelse af følgende tilsynsbesøg, hvor både
elev og underviser er til stede (eleven dog ikke under hele besøget)
1. Første tilsyn (August, eller 3 uger efter at hjemmeundervisningen
er anmeldt) (Foregår på undervisningsstedet)
 Elevplaner gennemgås, herunder tegn på progression.
Der laves elevplaner efter Undervisningsministeriets
bestemmelser https://uvm.dk/folkeskolen/elevplanernationale-test-og-trivselsmaaling/elevplaner
Unilogin kan udleveres.
2. Andet tilsyn (november, eller ca. 3 måneder efter
hjemmeundervisningen er påbegyndt) (Foregår på
undervisningsstedet)
3. Tredje tilsyn (januar, eller ca. 6. måneder efter
hjemmeundervisningen er påbegyndt) (Foregår på skolen)
 Der aftales test/prøver
4. Fjerde tilsyn (april/maj, eller ca. 9 måneder efter
hjemmeundervisningen er påbegyndt) (Foregår på
undervisningsstedet)
Tilsynet føres ved:
 Overværelse af undervisning
 Gennemgang af konkret dokumentation for
undervisningen (anvendt undervisningsmateriale, udførte
opgaver, logbog over aktiviteter m.m.)
 Samtaler med barnet
 Vurdering af standpunkt
 Vurdering af elevens alsidige udvikling
Der afholdes hvert år prøver i dansk, matematik og engelsk (og andre fag
efter vurderet behov). Den, der har varetaget hjemmeundervisningen,
leder prøverne efter aftale med tilsynsførende. Der føres tilsyn under selve
prøveafholdelsen og resultatet vurderes af tilsynsførende. Jf.
Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Der udarbejdes tilsynsrapport efter hvert tilsyn. Rapporten sendes til
kommentering hos hjemmeunderviser.
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Vurdering af hjemmeundervisningen:
Det vurderes – efter modtagelse af hjemmeundervisers bemærkninger til
tilsynsrapporten – om hjemmeundervisningen står mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen.
Hvis det vurderes at undervisningen ikke står mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen:
 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. folkeskolelovens § 33, stk. 2.
Der kan klages over denne afgørelse jævnfør forvaltningsloven.
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