Foresattes navn
Adresse

Orientering om hjemmeundervisning.

Vi viser til henvendelse, datert 00.00.00, der du informerer om at ditt barn, navn på elev, født
00.00.00, får privat grunnskoleopplæring i hjemmet.
Etat for skole i Bergen kommune tar til etterretning at du ønsker privat grunnskoleopplæring i
hjemmet for navn på elev. Å gjøre et slikt valg for egne barn er en rett foreldre har.
Opplæringsloven har bestemmelser om dette, og vi vil i det følgende orientere deg om de
bestemmelsene som gir plikter både for foreldre og for kommunen.

Opplæringsloven § 2-1: Rett og plikt til grunnskoleopplæring
«Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til offentleg grunnskole-opplæring i samsvar
med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg
grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring.» (…)
Barn og unge har altså rett til skoleplass i offentlig skole, men de har ikke plikt til å gå ved slik skole.
De har derimot plikt til å motta opplæring. Kommunen har plikt til å gi plass ved en offentlig
grunnskole til dem som ønsker dette. Foreldre har plikt til å sørge for at barna får opplæring – enten
ved å melde dem inn ved en offentlig skole, eller gjennom ”anna, tilsvarande opplæring”, som enten
kan være skoleplass ved en privat skole eller privat opplæring i hjemmet.
Opplæringsloven § 2-13: Bruk av lova for privat opplæring i heimen
«§§ 1-1, 1-3, 2-3 og 2-4 i lova med forskrifter gjeld for innhaldet i privat grunnskole-opplæring i
heimen så langt reglane ikkje kjem i strid med Noregs folkerettslege plikter.»
Vi nevner kort at § 1-1 er formålsparagrafen, § 1-3 gjelder tilpasset opplæring og tidlig innsats, § 2-3
lister blant annet opp hvilke fag det skal undervises i, og § 2-4 handler om undervisningen i faget
kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). Formålet med opplæringen og innholdet i opplæringen
skal i hovedsak være det samme enten barnet går i vanlig skole eller får privat opplæring i hjemmet
av sine foreldre. Du finner opplæringsloven og kan lese de fire paragrafene det er henvist til, ved å
gå inn på www.lovdata.no
At opplæringen skal være sammenlignbar med den som gis i skolen, kommer også frem av
forarbeidene til opplæringsloven. I Ot. prp. nr. 46 (1997-98) er det gitt følgende merknad til § 2-13:
«Barn og unge som får heimeopplæring, skal såleis som hovudregel følgje dei same læreplanane som
andre elevar.» Selv om privat opplæring i hjemmet i hovedsak skal følge de samme læreplanene som

skolene følger for sine elever, har foreldre en anledning til å gjøre tilpasninger for å ivareta det
formålet som ligger bak valget av hjemmeundervisning. Opplæringen må, som for andre skoleelever,
tilpasses barnets evner og forutsetninger for læring.
For ordens skyld velger vi å presisere at kap. 5 i opplæringsloven om spesialundervisning, og kap. 3 i
forskrift til opplæringsloven om individuell vurdering i grunnskolen ikke gjelder for elever som får
privat opplæring i hjemmet.
Vi anbefaler at du skaffer til veie Læreplanverket for Kunnskapsløftet for å kunne sammenligne den
grunnskoleopplæringen du vil gi barnet/ungdommen, med opplæringen i den offentlige skolen, og
for å gjøre deg kjent med kompetansemålene i læreplanen. Læreplanene finner du her Du må søke
opp hvert fag for å finne kompetansemålene i fagene. Opplæringslovens §2.3 gir oversikt over hvilke
fag det skal undervises i.
Opplæringsloven § 14-3: Kommunalt tilsyn med heimeopplæring:
«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.»
I forarbeidene er det blant annet gitt følgende merknader til § 14-2:
Fra Innst. O. nr. 70 (1997-98):
(…) kommunens tilsyn med privat opplæring må anerkjenne foreldrenes rett til å tilpasse
undervisningen ut fra formålet med hjemmeundervisningen i de tilfellene livssynsmessige eller
pedagogiske forhold ligger til grunn for ønsket om privat opplæring.
Fra Ot. prp. nr. 46 (1997-98):
Heimeopplæringa er ikkje lovleg dersom tilsyn ikkje er mogleg som følgje av manglande samarbeid
frå foreldra. (…) i slike tilfelle skal kommunen krevje at barnet skal gå i den offentlege skolen.(…)
Kommunen skal føre tilsyn med at opplæringa svarer til den som blir gitt i skole.
Etat for skole har ansvar for å se til at det føres tilsyn med privat grunnskoleopplæring i hjemmet i
Bergen kommune. Det vil bli utnevnt en person som vil ha tilsyn med hjemmeopplæringen. Dere vil
bli kontaktet i god tid før tilsynet gjennomføres.
Kostnader og annet vedrørende hjemmeopplæringen
Det er ditt eget ansvar å skaffe og finansiere nødvendig og relevant skolemateriell. Likevel kan rektor
ved elevens nærmeste skole, ved forespørsel vurdere å låne ut skolemateriell som skolen ikke måtte
ha bruk for selv. Du vil ha tilgang til ukeplaner og liknende som blir lagt ut på skolenes nettsider. Vi
gjør oppmerksom på at å få slik støtte fra skolen ikke er en rettighet, og at det er rektor ved skolen
som må ta stilling til hva som er praktisk mulig for skolen å bidra med.
Hvis eleven har plass i offentlig skole den dato du velger å starte hjemmeopplæringen, vil eleven
skrives ut fra skolen. Tilgang til digitale plattformer som eleven har tilgang til som elev i grunnskolen,
vil ikke lenger være tilgjengelig for eleven.

At du har valgt privat opplæring i hjemmet, fratar ikke barnet rett til plass i offentlig grunnskole. Du
kan derfor når som helst melde eleven inn ved en offentlig skole. Du kan også søke plass ved en
privat skole, men inntak her styres ikke av kommunen. Dersom du avslutter den private
grunnskoleopplæringen i hjemmet, og får skoleplass i offentlig eller privat skole, ber vi om å få
melding slik at tilsynet vårt kan avsluttes.
Lykke til med undervisningsarbeidet!

Med hilsen
Etat for skole

