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Privat hjemmeundervisning
FORANKRING
Rutinen er en del av skoleeiers system i henhold til opplæringsloven § 13-10.
Den skal sikre at kommunen fører tilsyn med elever som får privat hjemmeundervisning.
Hjemmeundervisning innebærer at foresatte selv underviser sine barn.

Retten til privat hjemmeundervisning er fastslått i opplæringsloven § 2-1 om «tilsvarende
undervisning» og § 2-13 om «privat grunnskoleopplæring i heimen». Den private
hjemmeundervisningen skal tilsvare den som blir gitt i offentlig grunnskole. Disse rutinene hjemlet til
Opplæringsloven og rundskriv Udir-05-2013.

Regler


Opplæringsloven gir foreldre rett til å undervise egne barn.



Undervisningen som gis hjemme skal være tilsvarende undervisning som blir gitt i offentlig. I
kravet til tilsvarende opplæring vil det likevel ligge et krav om kvaliteten på opplæringen.
grunnskole. Blant annet må foreldrene ha nødvendige forutsetninger for å drive opplæring,
selv om de ikke trenger å ha formell lærerkompetanse. Det er opp til kommunen å avgjøre
gjennom tilsyn om foreldrene er tilstrekkelig kvalifisert.
Det er et krav om at læreplanverket skal følges.




Elevenes rett til spesialundervisning, særskilt språkopplæring, tegnspråkopplæring, vurdering
og gratis skolemateriell bortfaller.



Foreldre kan heller ikke kreve å få dekket utgifter til lærebøker og undervisningsmateriell.



Eleven får ikke vitnemål med karakterer. Det er viktig at foreldre, og ungdom som får privat
hjemmeundervisning, blir gjort oppmerksomme på at de ikke har rett til ordinært vitnemål
fra grunnskolen. Kommunen skal i stedet skrive ut en dokumentasjon om at grunnskolen er
fullført. Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til tre års
fulltid videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 3-1. Ved inntak til videregående skole
vil ungdom som har hatt privat hjemmeundervisning bli tatt inn på individuelt grunnlag.



Privat hjemmeundervisning krever ikke forhåndsgodkjenning. Det er ikke nødvendig å søke
om dette. Foreldre må melde fra i god tid til skolen før de starter opp med undervisning av
egne barn. Det er derfor det er viktig å planlegge det faglige innholdet og tilsynet før
hjemmeundervisning starter.
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Tilsyn med undervisningen
Etter opplæringsloven § 14-3 har kommunen hjemmel til å føre tilsyn med privat
hjemmeundervisning. Bestemmelsen innebærer at kommunen både har en rett og en plikt til å føre
slikt tilsyn. Kommunen ved skoleeiere kan delegere oppgaver i forbindelse med den praktiske
gjennomføringen av tilsynet til f.eks rektor ved skolen det gjelder. Tilsynet skal utføres av pedagogisk
personale. Østre Toten kommune ved skoleeier delegerer den praktiske gjennomføringen av tilsynet
til rektor ved gjeldende skole.

Tilsynet kan inneholde:







Kartleggingsprøver
Samtale/muntlige prøver
Skriftlige prøver i aktuelle fag/fagområder
Vurdering av ulike elevarbeider
Samtale med foresatte
Barna har en plikt til å møte frem til særskilte prøver

Samarbeid skole – hjem



Hjemmeundervisning og tilsyn krever et godt samarbeid
Dersom skolen ikke får gjennomført tilsyn på en forsvarlig måte, eller kommer til at
hjemmeundervisningen i hjemmet ikke tilsvarer den grunnskoleopplæringen som blir gitt i
offentlige skoler, skal kommunen fatte enkeltvedtak om dette. Kommunen skal kreve at
barnet starter på skolen.

Les mer om privat hjemmeundervisning:
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Udir-05-2013/
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Gjennomføringsplan for tilsyn ved privat hjemmeundervisning

FORANKRING
Det vises til kommunal rutine for tilsyn ved hjemmeundervisning.
Denne skal sikre at kommunen fører tilsyn med elever som får privat hjemmeundervisning.
Hjemmeundervisning innebærer at foresatte selv underviser sine barn.

Skole:
Navn:
Navn elev:

Adresse:

Mobil:

f.dato:

Navn foresatte:
Navn foresatte:
Skolen v/rektor har gått gjennom rundskriv Udir – 5 – 2013 og sikret at foresatte er gjort kjent med
innholdet.
Dato:
Underskrift foresatte:
Underskrift foresatte:
Underskrift rektor:
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Mal for rapport
Innhold:

Vurdering:

Foresatte følger læreplanverket og sørger for at
eleven oppnår kompetansemålene i de ulike
fagene?

Er opplæringen tilpasset barnets evner og
forutsetninger i tråd med opplæringsloven §2-13?

Har eleven møtt på skolen til særskilte prøver?
Hvilke prøver?

Foresattes vurdering av hjemmeundervisningen og
elevens utvikling:

Evnt.

Når det gjelder hjemmeundervisning, kommer «Lov om grunnskolen og den videregående
opplæringa» til anvendelse gjennom følgende paragrafer:
Opplæringsloven § 1-1, §1-2, §1-3, §2-1, §2-3, §2-13, §2-15, §13-1, 14-2, §§ 3-1.
Tilsynet vurderer at eleven får hjemmeundervisning i tråd med lov og forskrift jfr. over:
Ja
Nei
Tilsynet er utført av:

Dato og underskrift rektor:
______________________________________________
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