
FAQ om hjemmeundervisning 
 

1. Hvad skal jeg gøre ved mine bekymringer 

2. Hvis der er for få opgaver 

3. Hvis der er for mange opgaver 

4. Hvis opgaverne er for svære 

5. Hvis opgaverne er for lette 

6. Hvis dit barn ikke vil lave opgaverne 

7. Hvis dit barn ikke kan lave opgaverne 

8. I hvilken rækkefølge skal dit barn lave opgaverne 

9. Hvordan og hvornår skal du tage kontakt til lærerne og skolen 

10. Hvordan får du hjælp til dit barn 

11. Hvad skal du gøre, hvis du mangler materialerne til undervisningen 

12. Hvor finder du ud af, hvad dit barn skal lave 

13. Hvor finder du hjemmesiden med hjemmeundervisningen 

14. Hvilke forventninger har skolen til børnene 

15. Hvilke forventninger har skolen til forældrene 

16. Hvilke forventninger har skolen til sig selv 

17. Hvad gør du, hvis du har svært ved at nå både at sørge for at dit barn passer sin 

skole og nå dit eget arbejde  



 Hvad skal jeg gøre ved mine bekymringer 
 
1. Lad ikke bekymringerne skinne igennem over for børnene. Berolig børnene i, at det her 
kommer til at gå godt og blive godt igen. 
2. Sørg for at dele bekymringerne med os, vi har erfaringen. 
3. Du kan være sikker på, at dit barn ikke er dårligere stillet efter det her, end alle andre børn 
i Danmark - de har alle samme vilkår. 
4. Det er det lange seje træk, der skaber dygtige børn, ikke den enkelte præstation. 
5. Skolen vil stå klar til at sætte skub på udviklingen, når det her er overstået. 
 
 Hvis der er for få opgaver 
 
Start med at læse under faget på hjemmesiden. Der kan sagtens ligge flere opgaver som et 
link. Hvis der ikke er nogle, så tager du kontakt til den pågældende lærer på mail eller 
telefon og beder om nogle flere opgaver. 
 
 Hvis der er for mange opgaver 
 
Start med at sikre dig, at det ikke går dit barn på. Sørg for at holde humøret så højt som 
muligt derhjemme.  
Læs de generelle instruktioner for i hvilken rækkefølge og mængde, dit barn bør lave sine 
opgaver og følg disse. Hvis der stadig er for mange opgaver, så tag kontakt til dit barns 
klasselærer. 
 
 Hvis opgaverne er for svære 
 
Når I står i situationen hjemme, så sørg for at stoppe opgaven. Så springer I til en opgave, 
som barnet kan. Hvis der slet ikke er opgaver, som barnet kan, så skal I tage kontakt til 
barnets lærer i det pågældende fag. Læs de generelle instruktioner for i hvilken rækkefølge 
og mængde, dit barn bør lave sine opgaver og følg disse. 
 
 Hvis opgaverne er for lette 
 
Som hovedregel skal barnet lave opgaverne, selv om de synes for lette. Hvis barnet efter 
opgaverne stadig siger, at de var for lette og beder om mere eller sværere opgaver, så 
kontakter i barnets lærer i det pågældende fag og fortæller, at opgaverne var for lette. 
 
 Hvis dit barn ikke vil lave opgaverne 
 
Vi oplever det ofte på skolen i hverdagen. Det er vigtigt, at I holder hovedet koldt, tager en 
kort pause og, når der er ro på, får spurgt ind til, hvorfor barnet ikke vil lave opgaven. Lad 
være med at gøre det til et skænderi eller fastholde opgaven. Prøv gerne en anden opgave, 
evt. i et andet fag. Hvis problemet opstår igen, så tag kontakt til barnets lærer eller 
klasselærer. Vi vil kunne tilbyde hjælp til både jer og barnet. 
 
 Hvis dit barn ikke kan lave opgaverne 
 



Hvis barnet ikke kan lave opgaverne, så skal I meddele det til læreren. Der kan mangle 
informationer, som gør, at det ikke kan lade sig gøre at lave opgaverne. Der kan være ting, 
som det ikke er blevet instrueret i, eller som barnet ikke har deltaget i. Det er vigtigt, at 
lærerne får den information. 
 
 I hvilken rækkefølge skal dit barn lave opgaverne 
 
Det er vigtigt, at barnet laver lidt i hvert fag. Som minimum skal barnet læse (læses for), 
skrive og regne gerne dagligt.  
Det vil være sådan, at barnet ofte vil få opgaver til en uge ad gangen. Undgå at lave alle 
opgaver i et fag ad gangen. Det vil ikke være godt at lave alle opgaver i et fag på samme tid, 
da afvekslingen kan bidrage til motivationen og læringen. 
Hvis det er nødvendigt at prioritere meget, så vil rækkefølgen være: læsning, regning, 
skrivning. Hvis der er mange fag, så vil næste fagrække være sprog, naturfag, kulturfag og 
praktisk/musiske fag. 
Hvis man ved, at ens barn har en forkærlighed for et bestemt fag, så vil det være vigtigt at 
rykke det op i prioriteringen, så det bliver tilgodeset i større omfang. 
 
 Hvordan og hvornår skal du tage kontakt til lærerne og skolen 
 
Hvis du oplever, at dit barn ikke kan følge undervisningen eller ikke har noget, som det kan 
arbejde med, så skal du kontakte læreren med det samme. 
Hvis du oplever, at hjemmeundervisningen resulterer i konflikt, så skal du også kontakte 
læreren for at se, om vi kan tilrettelægge undervisningen anderledes. 
Du kan kontakte læreren på mail mellem kl. 8 og 14 og forvente svar senest dagen efter. 
Du skal kontakte læreren på telefon med det samme, hvis det drejer sig om tekniske 
vanskeligheder, som gør, at barnet ikke kan deltage i den fælles virtuelle undervisning. 
Hvis du ved, at læreren ikke kan tage telefonen eller er usikker på, om du forstyrrer, så skriv 
en sms med ønske om at blive ringet op. 
Du kan altid ringe til kontoret eller Henning for at få yderligere hjælp. 
 
 Hvordan får du hjælp til dit barn 
 
Du får hjælp ved at kontakte dit barns lærer i faget. Skulle det ikke være muligt, skal du 
kontakte dit barns klasselærer. Hvis det heller ikke lykkes, så kontakter du skolen eller 
Henning. Du kan kontakte os via mail, sms eller telefonopkald. 
 
 Hvad skal du gøre, hvis du mangler materialerne til undervisningen 
 
Du skal starte med at kigge på hjemmesiden under det pågældende fag for at se, om der 
skulle ligge et link eller andre oplysninger der. 
Hvis oplysningerne ikke findes der, skal I kontakte barnets lærer i faget. 
Hvis det drejer sig om, at I ikke har mulighed for at printe ud, så kan I ringe til kontoret eller 
Henning og bede om at få et udprint, som I kan afhente efter aftale. 
 
 Hvor finder du ud af, hvad dit barn skal lave 
 



Du vil have modtaget en mail om fredagen, hvor der vil stå oplysninger om, hvordan næste 
uge vil forløbe. Der vil være et link til opgaver eller oplysninger om mails eller om, at 
opgaverne ligger tilgængelige på en hjemmeside. 
For at gøre det lettere for forældre at navigere rundt i, har vi lavet en hjemmeside, hvor I kan 
se al information om undervisningens indhold samlet et sted fra os til jer. 
 
 Hvor finder du hjemmesiden med hjemmeundervisningen 
 
Hjemmesiden ligger her: https://henn09544.wixsite.com/trundfri-coronalinks 
 
 Hvilke forventninger har skolen til børnene 
 
Vi forventer, at børnene laver noget skolearbejde dagligt.  
Vi forventer, at børnene deltager i fælles digitale møder. 
Vi forventer, at børnene afleverer til lærerne, hvis der er afleveringer. 
Vi forventet, at børnene har en god hverdag hjemme. 
 
 Hvilke forventninger har skolen til forældrene 
 
Vi forventer, at forældrene orienterer sig dagligt om børnenes hjemmeundervisning 
Vi forventer, at forældrene hjælper børnene i gang med opgaverne. 
Vi forventer, at forældrene skaber en god hverdag hjemme. 
Vi forventer, at forældrene tager kontakt til os, hvis der er spørgsmål eller 
uoverensstemmelser mellem vores og deres forventninger. 
 
 Hvilke forventninger har skolen til sig selv 
 
Skolen forventer at tilbyde undervisning i stort set hele fagrækken. 
Skolen forventer, at hjemmeundervisningen er veltilrettelagt af lærerne. 
Skolen forventer, at lærerne er aktive og udfarende i forhold til deres opgaver og fag. 
Skolen forventer at være tydelig og præcis i sin kommunikation omkring de faglige opgaver 
til forældre og elever  
Skolen forventer at holde tæt kontakt til alle elever og forældre. 
 
 Hvad gør du, hvis du har svært ved at nå både at sørge for at dit barn passer sin skole 
og nå dit eget arbejde? 
 
Det vil ikke være muligt at nå begge dele inden for normal arbejdstid.  
Hvis begge dele skal nås, skal du prioritere dit eget job før dit barns. Dit barn får intet godt 
ud af, at du ikke fungerer i dit job. 
Såvel som der vil være dage, hvor du ikke når alle arbejdsopgaver, vil der også være dage, 
hvor dit barn ikke når alle arbejdsopgaver. Det forventes ikke, at dit barn når alle opgaver, 
men der skal være nok opgaver til de børn, der kan nå alle opgaver. 
Hvis dit barn ikke kan arbejde selvstændigt med opgaverne, så må du enten nøjes med det, 
dit barn kan nå, eller kontakte læreren for nogle opgaver, som dit barn kan sidde med alene. 
Det vil også være muligt, at kontakte dit barns lærere for at få hjælp til enten at få et digitalt 
møde eller et fælles møde på skolen. 

https://henn09544.wixsite.com/trundfri-coronalinks
https://henn09544.wixsite.com/trundfri-coronalinks


Hvis ovenstående ikke er nok, så må du kontakte skolen for at bede om nødpasning. 
Nødpasning behøves ikke være længerevarende, men kan bestå af nogle kortere eller 
længere perioder på skolen, indtil dit barn og lærerne har opøvet dit barns evne til at arbejde 
selvstændigt med opgaverne. 
 


