
 
 

Høring vedr. master for forenkling af Fælles Mål 

 

Skolelederforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar til master for forenkling 
af Fælles Mål som beskrevet i notatet af 19. juni 2013. Vi har følgende kommentarer: 

Det er vigtigt, at de nye Fælles Mål bliver overskuelige, enkle og let anvendelige for lærere, 
elever, forældre og ledelse. Målene skal fungere som udgangspunkt for konkrete styrings- og 
evalueringsredskaber i forhold til elevernes progression, så der relativt enkelt kan uddrages 
indikatorer på opfyldelse af målene. 

Den foreslåede master foreslår færre overordnede kompetencemål pr. fag, men den beskrevne 
matrix i bilag 1 viser, at der igen kommer mange underliggende mål for hvert fag og trin. 
Skolelederforeningen vil anbefale, at der både sker en forenkling i målstrukturen og en 
reduktion af antal mål jf. intentionerne i skolereformen. 

De nye Fælles Mål skal efter Skolelederforeningens opfattelse kunne anvendes direkte i en ny 
digitaliseret elevplan for at lette arbejdet med elevevaluering og undervisningsplanlægning. 

På linje med Børne- og Kulturchefforeningen anbefaler Skolelederforeningen derfor, at 

 Fælles Mål bliver digitale og med tydelige læringsmål for eleverne. Mål som er lette at 
følge op på for eleven selv, for læreren, for ledelsen og for forældrene. Dvs. der skal 
være fastlagt eller som minimum være forslag til konkrete indikatorer på målopfyldelse. 

 Der opereres med relativt få, forståelige og kommunikerbare mål. Også selvom dette 
betyder, at ikke alle aspekter af et fag er beskrevet. 

 Evaluering og opfølgning, herunder elevplaner, bindes op på Fælles Mål. 
 Fælles Mål bliver en forpligtende forudsætning for lærernes undervisning og for 

vurderingen af elevens læringsprogression. 

Skolelederforeningen vil endvidere anbefale, at alle obligatoriske emner gøres til genstand for 
selvstændige målbeskrivelser for at sikre fokus og opfølgning på elevernes læring i den 
sammenhæng.  

Skolelederforeningen bakker op om, at der udarbejdes en generel vejledning for Fælles Mål, 
som beskriver arbejdet med læringsmål, undervisningsdifferentiering, evaluering mv.  

Til slut vil Skolelederforeningen opfordre til, at erfaringerne fra Fælles Mål for dansk og 
matematik, som skal være afsluttet i 2013, indarbejdes i Fælles Mål for de øvrige fag og 
emner. 

Med venlig hilsen 

 

Anders Balle 
Formand        3. juli 2013 
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