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 Side 2 af 2
 

DLF’s projekt omkring Faglig læsning de seneste år, har vist at 
den sproglige dimension er utrolig vigtig at fokusere på. 
Og så ser vi temaet om Bæredygtig udvikling som en væsent-
lige fremme af arbejdet med naturfag i skolen, men også som 
en nødvendighed i den globaliserede verden, eleverne vil møde 
i fremtiden. 
 
Digitaliseringen af de forenklede Fælles mål vil givet være 
med til at understøtte lærernes daglige arbejde – både som eget 
arbejdsredskab og som dialogredskab i forhold til kolleger, 
ledelse, elever og forældre. Vi ønsker til sidst i høringssvaret 
at fremhæve Mastergruppens enighed om, at forenkling ikke 
må blive en forsimpling, som er en risiko, hvis målene ender i 
konkrete indikatorer, der kan måles og vejes direkte i en digital 
løsning. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bjørn Hansen 
Medlem af referencegruppen for forenkling af Fælles Mål 
Formand for Skole- og Uddannelsespolitisk udvalg / DLF 
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