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Hjemmeundervisning i Brønderslev Kommune  
Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Der er 
også mulighed for, at de kan blive undervist hjemme. 

Ønsker du at hjemmeundervise dit barn og overtage ansvaret for barnets undervisning, er 
der en række forhold du skal være opmærksom på.  

Vælger du at dine børn skal undervises hjemme, skal du først give Brønderslev Kommune 
besked om dette inden hjemmeundervisningen påbegyndes.  
Anmeldelse skal du lave fra kommunens hjemmeside via selvbetjeningsløsning. 

Du skal udfylde følgende  
1. Hvilke børn, der undervises hjemme 
2. Hvor undervisningen foregår  
3. Hvem der skal undervise børnene 
4. Samtidig skal du udfylde en undervisningsplan 
Ophør af hjemmeundervisning skal informeres mundtligt eller skriftligt til sekretariat for 
Børn og Kultur, med information om fremtidig skolegang. 

Opstart af hjemmeundervisning 
Når vi modtager anmeldelse af hjemmeundervisning, vil familien blive kontaktet med 
henblik på et opstartsmøde mellem hjemmet, skoleleder og tilsynsførende for 
hjemmeundervisning. Dette opstartsmøde er til gensidig information og forventninger om 
hjemmeundervisning. 

Undervisningsplaner og undervisningsmaterialer 
Hjemmeunderviser du dit barn, skal du udarbejde en relevant undervisningsplan, og du 
skal selv sørge for undervisningsmaterialer og -udstyr, herunder computer. 
Undervisningsministeriet, Styrelsen for IT og læring informerer: Er du ikke tilknyttet en 
skole/institution, kan du ikke få UNI-Login. Kontakt i stedet udbyderen af det/de 
produkt(er) du ønsker adgang til, for at høre om, hvordan du kan få adgang. 

Forældremyndighedsindehaveren / indehaverne 
Der skal være enighed om fravalget af folkeskolen. Vælger man som forældre, at 
hjemmeundervise sit barn, skal der være enighed herom. 

I henhold til forældreansvarsloven § 3, hvoraf følger, at har man fælles forældremyndighed, 
kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene. 
Af lovbemærkningerne fremgår, at det der forstås som „væsentlige beslutninger” bl.a. 
omfatter valg af skole og valg af skoleretning. I tilfælde hvor der mellem 
forældremyndighedsindehaverne ikke kan opnås enighed, vil tilbagefaldsreglen være, jf. 

http://www.bronderslev.dk/Hjemmeundervisning
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Folkeskolelovens § 36, stk. 2 være, at barnet optages i skolen i det distrikt, hvor det bor 
eller opholder sig. 

Samarbejdet med Brønderslev Kommune 
Når forældre har indsendt blanket med beslutning om hjemmeundervisning, vil de blive 
indkaldt til en samtale, hvor den tilsynsførende, skoleleder og hjemmeunderviseren laver 
aftaler og forventningsafstemning om undervisning inden for de fastsatte og lovbestemte 
krav, samt laver aftaler om tilsyn for det aktuelle skoleår. 

Tilsyn 
Skolechef og distriktsskoleleder udpeger en tilsynsførende. Skoleforvaltningens 
tilsynsførende og skoledistriktslederen aftaler, hvem der fører tilsynet og hvordan det 
føres. Undervisningsstedet besøges minimum tre gange årligt, dels ved anmeldte besøg, 
dels ved uanmeldte besøg. 

Tilsynet omfatter 
1. Faglige test i fagene dansk, matematik og engelsk. Test foregår i november og april 

måned. Underviser og tilsynsførende aftaler hvilke testmaterialer der anvendes. 
2. Samtale med barnet om dets generelle trivsel. 
3. Vurdering af barnets standpunkt og fremskridt fra tidligere udarbejdet test. 
4. Samtale med underviseren 

Tilsynsrapporten 
Tilsynsrapporten bliver hvert år udarbejdet ved udgangen af december og juni måned. 
Forældrene/underviseren skal minimum udarbejde en ny undervisningsplan to gange 
årligt. På baggrund af forældrenes undervisningsplan og tilsynsrapporten, udarbejdes der 
en skriftlig vurdering af, om undervisningen står mål med / ikke står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Tilsynsrapporten indeholder en sammenfatning ud fra følgende 
• Foregår undervisningen på dansk i alle fag, sprogfag undtaget? 
• Står undervisningen mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen indenfor det 

humanistiske fagområde, det naturfaglige fagområde og det praktiskmusiske 
fagområde? 

• Vurdering af elevens standpunkt i dansk matematik og engelsk 
• Vurdering af elevens alsidige udvikling 
• Vurdering af det samlede undervisningstilbud 
• Forbereder underviseren eleven til at leve i et samfund som det danske med frihed og 

folkestyre? 
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Lovgrundlag 
Hjemmeundervisning hører under „Bekendtgørelse af lov om friskoler og private 
grundskoler m.v.” 

Grundloven § 76 
Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. 
Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål 
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene 
undervise i folkeskolen. 

Friskoleloven § 34 
Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige 
alder, skal de meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder. 
Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i 
undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene. 

Friskoleloven § 35 
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet m.v. 
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