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NOTAT

KL's kommentarer til master for forenkling af 
Fælles Mål

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar til mastergruppens 
anbefaling til master for forenkling af Fælles Mål.

For KL er det afgørende:
 At Fælles Mål bliver digitale med tydelige læringsmål for eleverne. 

Det skal være let at følge op på, om den enkelte elev når sine mål.
 At Fælles Mål frigør tid for lærerne, så de kan anvende deres tid og 

faglige ekspertise til at undervise mere og til effektivt at støtte alle 
elever i at nå deres mål ud fra de enkelte elevers behov og 
potentiale.

 At evaluering og opfølgning bindes op på Fælles Mål.
 At Fælles mål er et nødvendigt ledelsesredskab i opfølgningen på 

skolens/elevernes faglige resultater.
 At Fælles Mål er en forpligtende forudsætning for lærernes 

undervisning.
 At lærerne oplever Fælles Mål som en konkret støtte i arbejdet. 

KL har følgende konkrete kommentarer til mastergruppens anbefaling:

Vedrørende opmærksomhedspunkter (s. 5)
Det ville være klargørende med eksempler på opmærksomhedspunkter. Det 
fremgår af teksten, at opmærksomhedspunkter er en del af Fælles Mål og har samme 
status som målene. KL mener, der skal stå, at opmærksomhedspunkterne er 
bindende.

KL finder det afgørende at adressere det nye i opgaven med at arbejde med 
læringsmål og opmærksomhedspunkter, så Fælles Mål får effekt. I denne 
sammenhæng er det unødvendigt at omtale kommunalbestyrelsens ansvar 
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for at give eleverne et undervisningstilbud, som lever op til Fælles Mål. 
Derimod ser KL gerne, at det tilføjes, at kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at 
følge op på, at eleverne opnår det forventede faglige niveau.

Det fremgår af teksten, at mastergruppen vurderer, at opmærksomhedspunkterne 
kan realiseres inden for de eksisterende økonomiske rammer. KL mener ikke, det er 
en del af mastergruppens opgave at vurdere dette.

Vedrørende mål for it- og mediekompetencer (øverst s. 7)
KL bakker op om, at der formuleres mål for elevernes it-kompetencer i alle 
fag. Det er dog vigtigt, at målene ikke knyttes op på viden og færdigheder 
om bestemte redskaber og programmer mv.

Vedrørende trinmål (øverst s. 9)
KL bakker op om, at der formuleres trinmål for hvert klassetrin for at 
understøtte fokus på elevernes progression og opfølgning herpå.

Øvrige kommentarer
KL finder det vigtigt, at eleverne inddrages i arbejdet med at sætte egne 
læringsmål, jf. folkeskolelovens § 18, stk. 4: ”På hvert klassetrin og i hvert fag 
samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt”. Det kan 
fx ske ved at lærer og elev drøfter og aftaler, hvilke mål, eleven særligt skal 
have fokus på i den kommende periode.

Endelig finder KL det vigtigt, at det i forbindelse med arbejdet med 
læringsmål adresseres, at eleverne – som der står i aftalen om 
folkeskolereformen – ”via mere og bedre undervisning på sigt skal kunne det samme 
i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse.”
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