
    
Om foreningen...
Fri Læring er den eneste forening for hjemmeun-
dervisere i Danmark.

Foreningens formål er:

At vejlede og informere om hjemmeunder-
visning

At formidle sociale sammenkomster
og fælles undervisningsforløb som vores
medlemmer arrangerer

private instanser

Både nuværende, tidligere og kommende 
hjemmeundervisere er velkomne i foreningen. 

Foreningen kan kontaktes på info@frilæring.dk

Læs mere på: https://frilæring.dk

Loven siger...
Grundlovens  § 76.
Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret 
til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller vær-
ger, der selv sørger for, at børnene får en undervis-
ning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børne-
ne undervise i folkeskole. 

Regulering af hjemmeundervisning er beskrevet i 
Friskolelovens kapitel 8.

Hjemmeundervisning i tal
Baseret på tal indsamlet af Fri Læring er 349 hjem-
meunderviste børn registreret i Danmark (2017).

Sammenlignet med lande som USA, Storbritan-
nien og Canada er antallet af hjemmeunderviste 
børn i Danmark meget lille. 
 

Læs detaljeret statistik på https://frilæring.dk
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Sådan kommer man i gang
Før man påbegynder hjemmeundervisning skal 
man meddele kommunen skriftligt, at barnet skal 
hjemmeundervises.

Denne meddelelse skal indeholde barnets navn 
og personnr., navn på den eller de person/-er, der 

Tilsyn med undervisningen
Det er kommunalbestyrelsen, der fører tilsyn med 
hjemmeundervisningen. Kommunalbestyrelsen 
kan endvidere vælge at fritage for tilsyn, hvis den 
vurderer at undervisningen er forsvarlig.

Tilsynet indledes typisk med et indledende møde 
uden barnets tilstedeværen, hvor man sammen 
drøfter det kommende tilsyn og afstemmer  for-
ventningerne. 

For tilsynet er et kendskab til den enkelte families 
undervisningsform ofte af stor betydning, da man 
med udgangspunkt i dette kendskab kan tilrette-
lægge en evalueringsform, der er tilpasset den 
pågældende undervisning

Ved selve tilsynet kan man fremvise dokumentation 
for undervisningen i form af skriftlige årsmapper, 
barnets produkter, videooptagelser eller lign.

Hvorfor hjemmeundervise?
Der er mange forskellige årsager til, at nogle vælger 
at hjemmeundervise: 

Det kan være, fordi man skal på en længere rejse, 
eller fordi man ganske enkelt føler, at hjemmeun-
dervisning er den mest egnede form for undervis-
ning til sit barn.

Det sociale
-

dervisere, der mødes jævnligt i både formelle og 
uformelle sammenhænge. 

Foreningen formidler mange arrangementer i løbet 
af året; både i form af sociale sammenkomster 
og fælles undervisningsforløb i samarbejde med 
museer og andre institutioner

Hjemmeundervisning 
i praksis
Hjemmeundervisning praktiseres på mange for-
skellige måder.  

I nogle hjem ligner undervisningen den man 
kender fra skolerne. I andre hjem er undervisnin-
gen mere løst struktureret og i højere grad baseret 
på selvstyret læring.

Hjemmeundervisere må selv afholde udgiften til 
undervisningen, men har dog adgang til meget 
af det samme undervisningsmateriale skolerne 
bruger via det unilogin foreningen tilbyder sine 
medlemmer.
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