
 

 

 

Anmeldelse af hjemmeundervisning 

Skal indberettes til Børn, Unge og Social, Langeland Kommune. 

 
Om hjemmeundervisning  
I henhold til Folkeskolelovens § 33 stk. 2 har forældre mulighed for at lade deres 
børn hjemmeundervise efter reglerne i lov om friskoler, private grundskoler m.m.  
 
I Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler Lov nr. 1075 af 
08/07/2016 står der i Kapitel 8:  
 
§ 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. 

§ 35. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning børnene får i hjemmet 

m.v.  

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning og 

matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at 

undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der 

har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med kommunalbestyrelsen.  

Stk. 3. Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter  
kommunalbestyrelsen forældrene om, at der vil blive afholdt en 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. §33, stk. 
2, i lov om folkeskolen.  
 
Stk. 4 Når kommunalbestyrelsen skønner, at undervisningen er forsvarlig, kan den 
fritage for tilsynet.  
 
§ 36. Ministeren kan fastsætte regler for afholdelse af prøver for børn, der ønsker at 
indstille sig til folkeskolens afsluttende prøver uden at have fulgt undervisningen  
ved skoler, der har ret til at afholde prøver.” 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Procedure  
Når den enkelte skole modtager henvendelse om hjemmeundervisning, skal man 
meddele forældremyndighedsindehaveren, at hjemmeundervisningen skriftligt skal 
meddeles til Børn, Unge og Social, Langeland Kommune, med de oplysninger, som 
er angivet i § 34 stk. 2.  
 
Herfra sendes svar til forældremyndighedsindehaveren med kopi til skolen.  
Blanketten udfyldes og indsendes til Langeland Kommune, Børn, Unge og Social, 

Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing eller på mail sikkerpost@langelandkommune.dk 

 

Tilsyn  
Tilsyn med eleven føres af den skole, som er distriktsskole for eleven.  
 
Der føres tilsyn 2 gange årligt efter gældende regler, som beskrevet i loven og kort 
meddelelse om gennemført tilsyn sendes til Børn, Unge og Social. 
 
Som en del af folkeskoleloven skal man også forholde sig til ”Elevens alsidige 
personlige udvikling”. 
 
Såfremt undervisningen ikke vurderes som tilfredsstillende efter 2. prøve og 
vejledning, meddeles dette til Børn, Unge og Social med fyldestgørende beskrivelse 
af mangler.  
 
Børn, Unge og Social vil efterfølgende rette henvendelse til forældremyndigheds-
indehaveren som beskrevet i loven.  
 
Skulle man støde på forhold, der fordrer indberetning til de sociale myndigheder, 

skal dette finde sted efter samme regler, som er gældende i skolen. 
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Anmeldelse af hjemmeundervisning 

Skal indberettes til Børn, Unge og Social, Langeland Kommune. 

Udfyldes af forældre/værge: 

Forældre/værges navn: 
 
Adresse: 
 
Telefon privat/arbejde 
 

Hvilket barn skal undervises?  
 
Barnets navn og CPR nr.: 
 
Starttidspunkt: 
 
Klassetrin: 
 

Hvor har barnet sidst gået i skole? 
 
Skolens navn: 
 

Hvor skal undervisningen foregå? 
 
Sted/adresse: 
 

Hvem skal undervise? 
 
Navn: 
 
Adresse: 
 
Hvilken uddannelse har underviser? 
 

Evt. begrundelse for ønsket hjemmeundervisning: 
 
 
 
 

Dato:                                Forældre/værges underskrift: 
 
 

 


