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Spørgsmål om hjemmeundervisning
Om hjemmeundervisning i forbindelse med syg dom
Spørgsmål:

at få s kolerne til at bevillige hjemmeundervis ning
- s ikkert fordi de ikke vil have pengene op af
lommen - og at mange s ygdoms ramte elever
"s nydes for" hjemmeundervis ning.

Kære Forældrerådgivning
Nu fik jeg brug for at s krive til jer igen.

Kan du hjælpe mig her med noget "s kyts ", jeg kan
bruge i forhold til s kolen. Vi s kal s nart have møde
igen-igen med både dans klærer, s koleleder m.v.
Min s øn er i forløb hos en børnelæge, der løbende
orienteres om udviklingen. Kan jeg få lægen til at
dokumentere, at det ogs å ER fys is k eller hvad?

Min s øn har været hjemme i ca. 2 måneder pga.
s ygdom, blods ukkerbalance og problemer med
kvalme, mavepine, træthed og lignende.
Klas s elæreren tror, han har en "s kolefobi"…
Da han kommer mere og mere bagud, har jeg bedt
s kolelederen på hans s kole om
hjemmeundervis ning. Jeg har nemlig læs t på
jeres hjemmes ide, at man kan få det, både ved
fys is k og følels es mæs s igt betinget s ygdom. Nu
s iger hun, at det kun gælder fys is k s ygdom, og at
s kolen ikke vil s ende en hjemmeundervis er, fordi
de s å mener, at min s øn kan opfatte det s om om,
han bare kan blive væk fra s kolen, og at de s ynes
han SKA L over i s kolen!

Med venlig hils en og mange tak for din hjælp på
forhånd
H

S va r :
Kære H
A ns varet for undervis nings pligtige børns
undervis ning pålægges både
kommunalbes tyrels e og s koleledels e og
s elvfølgelig ogs å forældrene. I henhold til
folkes kolelovens § 39 pås er s kolens leder, at alle
elever, der er optaget i s kolen, deltager i
undervis ningen. Nærmere regler er fas ts at i
Bekendtgørels e om elevers fravær fra
undervis ningen i folkes kolen (BEK nr. 822 af
26/07/2004) der angiver, at s kolens leder pås er, at
alle elever, der er optaget på s kolen, deltager i
undervis ningen. Der føres ved fraværs lis ter
dagligt kontrol med, at eleverne er til s tede i
undervis ningen. Det anføres , hvorvidt eleverne er
s yge, om de er fraværende med s kolelederens
tilladels e, eller om de har et ulovligt fravær.

Har hun ret i, at det kun gælder det fys is ke?
Jeg mener ikke, hun har ret i, at han abs olut s kal
over i s kolen.
FORDI - der s ker det, at hvis han pres s es til at være
oppe, og/eller jeg s ætter ham af ovre i s kolen, får
han det endnu værre. Det HA R jeg prøvet indtil flere
gange, og s å kas ter han op og går hjem.
Jeg er derfor uenig i, at han for enhver pris SKA L
over i s kolen for at undervis es og mener, det må
være bedre, at han får unders tøttet s it faglige
fundament via noget hjemmeundervis ning, end at
han bare får lov til at s ejle. A lts å at det vil være
s martere rent ps ykologis k, at der s ker en gradvis
overgang, hvor han bygges op og får tillid til, at
han s agtens KA N komme tilbage i s kolen og ikke
s kal føle s ig udenfor eller utils trækkelig rent
fagligt. Lige nu tror jeg, at hans faglige væren
bagud kan fors tærke en evt. angs t for at komme
tilbage i s kolen...

Minds t hver anden måned s kal fraværet
indrapporteres til kommunalbes tyrels en. Hvis
eleven har et ulovligt fravær, pålægger
bekendtgørels en, at s kolen s traks tager kontakt
til elevens forældre for at afdække års agen (§ 6,
s tk. 1). Ved ulovligt fravær s kal s kolen s å

Jeg kan fors tå fra cas e s tories på jeres
hjemmes ide, at det kan være s vært
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reglerne i bekendtgørels e om underretnings pligt
over for kommunen efter lov om s ocial s ervice.”

hurtigt s om muligt i s amarbejde med eleven og
forældrene fors øge at kortlægge problemerne og
udarbejde løs nings fors lag, f.eks . i s amarbejde
med PPR, den kommunale s undheds tjenes te eller
andre ins titutioner.

Derfor er mit råd til dig, at du s kal s ørge for at
dokumentere din s øns s ygdom med en
lægeattes t og ellers at drøfte eventuelle”andre”
problemer din s øn måtte have med hens yn til s in
s kolegang med s kolens ledels e, lærere og i
værs te fald med kommunens PPR afdeling.

Ifølge folkes kolelovens § 40 er det
kommunalbes tyrels en, der har ans varet for, at
alle undervis nings pligtige børn i kommunen
inds krives i folkes kolen eller modtager
undervis ning, der s tår mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkes kolen.

Med venlig hils en Forældrerådgivningen

A ns varet følger af, at kommunalbes tyrels en har
det overordnede myndigheds ans var for
kommunens s kolevæs en. I forlængels e heraf har
kommunalbes tyrels en pligt til at s ørge for, at alle
børn har et undervis nings tilbud, mens
s koleledels erne har pligt til at s ørge for, at alle
børn, der får et undervis nings tilbud i s kolen, rent
faktis k modtager undervis ningen.
Ifølge folkes koleloven s tår der i § 39, s tk. 2.:

”Er en elev udeblevet fra undervis ningen, s kal
forældrene, jf. § 35, pers onligt eller s kriftligt give
s kolens leder oplys ning om grunden hertil.
Skyldes udeblivels en s ygdom af mere end 2 ugers
varighed, kan s kolens leder forlange lægeattes t
herfor.”
Og videre s tår der i bekendtgørels e om elevers
fravær fra undervis ningen i folkes kolen § 6, s tk. 2:

”Skyldes fraværet, at eleven har s vært ved følge
med i undervis ningen eller har problemer med
andre elever eller s kolens pers onale, s øger
s kolen s å hurtigt s om muligt i s amarbejde med
eleven og forældrene at kortlægge problemerne
og udarbejde løs nings fors lag. Skolen overvejer,
om pædagogis k-ps ykologis k rådgivning s kal
inddrages med henblik på eventuel iværks ættels e
af s pecialundervis ning eller anden
s pecialpædagogis k bis tand.”
Og videre s tår der i bekendtgørels en § 7:

”Hvis en elev ud over fraværet fra undervis ningen
ogs å har vans keligheder i forhold til de daglige
omgivels er, s kolen eller s amfundet eller i øvrigt
lever under utilfreds s tillende forhold eller har
behov for s tøtte på grund af neds at fys is k eller
ps ykis k funktions evne, underretter s kolens leder
kommunen i henhold til
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