Privat hjemmeundervisning Udir5-2013

6. Kommunalt tilsyn med privat
hjemmeundervisning
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.
Bestemmelsen om tilsyn er generelt utformet og sier ikke noe om hvordan tilsynet skal
utføres. Det er opp til den enkelte kommune å utarbeide rutiner for den nærmere
gjennomføringen av tilsynet. Det eneste uttrykkelige virkemiddel bestemmelsen omhandler,
er hjemmelen for å kreve fremmøte av elever til særskilte prøver. For øvrig må tilsynet
gjennomføres på en slik måte at kommunen ser til at barnet får tilsvarende undervisning, jf.
opplæringsloven § 2-13, jf. § 2-1.
Når det er tvil om hjemmeundervisningen er tilfredsstillende, kan kommunen som nevnt
kalle barnet inn til særskilte prøver. Det sies uttrykkelige i bestemmelsen, og støttes i
forarbeidene til loven at kommunen har en rett og plikt til å innkalle til særskilte prøver. Slike
prøver må imidlertid være grunngitt med tilsynsansvaret til kommunen, og det behovet
kommunen har for å kontrollere at den opplæringen barna får er i samsvar med
læreplanverket. Det er også hensiktsmessig å se på barnets fremdrift i fagene, og eventuelt
sammenligne det med andre elevers fremdrift. Det er opp til kommunen å vurdere hvilke
prøver som er egnet til å bruke i tilsynsøyemed. Det vil måtte være en konkret vurdering i
hvert enkelt tilfelle. Selv om barna har en plikt til å møte frem til særskilte prøver, betyr ikke
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det at det skal gis vurdering etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3, jf. ovenfor.
Paragraf 14-3 lyder;

Kommunen fører tilsyn med den pliktige opplæringa for barn og unge som ikkje
går på skole, og kan òg kalle dei inn til særskilde prøver. Kommunen skal krevje
at barnet eller den unge skal gå i skole dersom dei krava lova her med
forskrifter stiller til heimeopplæringa, ikkje er oppfylte.
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