
Vi ønsker at skabe en opmærksomhed om intentionen om øget råderum og større 

lokal frihed vedr. Fælles Mål og igangsætte en lokal dialog om arbejdet med de  

nye frihedstanker i målene. Dialogen tager afsæt i Rådgivningsgruppen for Fælles 

Måls pejlemærker for Fælles Mål i folkeskolen og Fælles Mål som et didaktisk 

redskab og grundlag, som lærerne kan bruge og lade sig inspirere af i tilrettelæg- 

gelsen af god undervisning.

På dialogmøderne sætter vi fokus på skolernes og forvaltningernes arbejde med 

Fælles Mål med afsæt i Rådgivningsgruppens anbefalinger og anbefalingerne  

fra Arbejdsgruppen for Fælles Mål på læringsplatforme. 

Baggrunden for møderne

Folkeskoleforligskredsen blev i juni 2017 enige om at løsne bindingerne i Fælles 

Mål og gøre de mange færdigheds- og vidensmål vejledende. Som et led heri ned- 

satte undervisningsminister, Merete Riissager, en rådgivningsgruppe, der skulle 

komme med anbefalinger til ministeriets vejledningsmateriale om Fælles Mål,  

og den 20. juni 2018 offentliggjorde Rådgivningsgruppen deres anbefalinger  

i form af bl.a. fem pejlemærker for Fælles Mål i folkeskolen. 

Invitation til regionale dialogmøder  
om ny praksis for Fælles Mål i folkeskolen

Danmarks Lærerforening, KL, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og Undervisningsministeriet 

inviterer alle kommuner til regionale dialogmøder om Fælles Mål i folkeskolen

De fem pejlemærker er:

Pejlemærke 1: 

Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skoler

Pejlemærke 2: 

Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål

Pejlemærke 3: 

Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven

Pejlemærke 4: 

Faglige mål som central didaktisk kategori

Pejlemærke 5: 

Styrkelse af den professionelle dømmekraft 

 

Se mere her: 

Fem pejlemærker for Fælles Mål i folkeskolen

Målgruppe 

Hver kommune inviteres til at stille med et hold på ca. 8 personer, der repræsente-

rer chefer og medarbejdere fra forvaltningen og skoleledere, lærere og andre 

relevante fagprofessionelle samt relevante organisationsrepræsentanter. Formålet 

er, at vi i fællesskab kan begynde en dialog om, hvad ændringerne af Fælles Mål kan 

betyde lokalt, så tilrettelæggelsen af undervisningen afspejler intentionerne med 

de nye rammer i Fælles Mål og samtidig er meningsgivende i en lokal kontekst. 

https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/raadgivningsgruppen-for-faelles-maal


Program 
1.   Velkomst og indledning ved Thomas Gyldal, formand for Børne-  

og Undervisningsudvalget i KL, Jeanette Sjøberg, formand for Undervis-

ningsudvalgt i DLF, og Birgitte Hansen, direktør for Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet. 
    

2.   Kort rammesætning og gennemgang af ændringerne  

i Fælles Mål ved UVM.
    

3.   Præsentation af ”Formål og Frihed – Fem pejlemærker for Fælles 

Mål i Folkeskolen” ved Jeanette Sjøberg, formand for Undervisnings-

udvalget (DLF), og Peter Panula Toft, kontorchef for Børn og Folkeskole 

(KL). Både Jeanette Sjøberg og Peter Panula Toft var medlemmer  

af Rådgivningsgruppen for Fælles Mål. 
    

4.   Præsentation af anbefalingerne fra arbejdsgruppen for implemen-

tering af Fælles Mål på læringsplatforme ved Juliane Ø. V. Christian-

sen, uddannelsespolitisk Konsulent (DLF). Juliane Ø. V. Christiansen 

var medlem af arbejdsgruppen for implementering af Fælles Mål på 

læringsplatforme.
    

5.   Dagens dialogrunder ved UVM.

  Dialogrunde 1: Fælles dialog på kommuneniveau, skoleleder-

  niveau og lærerniveau . 

  Dialogrunde 2: Fælles dialog inden for samme kommune/skole.
    

6.   Hjemme på skolen ved UVM.
    

7.   Tak for i dag ved Thomas Gyldal, formand for Børne-  

og Undervisningsudvalget i KL, Jeanette Sjøberg, formand for Undervis-

ningsudvalgt i DLF, og Birgitte Hansen, direktør for Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet.

Sæt kryds i kalenderen
Der afholdes et dialogmøde i hver region i landet.

Mandag den 12. november 2018 kl. 14.00-17.00:

Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 86, 2200 København N.

Torsdag den 29. november 2018 kl. 14.00-17.00:

UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M. 

Onsdag den 5. december 2018 kl. 13.00-16.00:

Professionshøjskolen Absalon, Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø (Bygning D). 

Tirsdag den 11. december 2018 kl. 14.00-17.00:

Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg (Radiosalen).

Onsdag den 19. december 2018 kl. 13.00-16.00:

Godsbanen (Remisen), Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C. 

Tilmelding
I bedes tilmelde jer som en samlet kommune og indsende en liste over, hvilke  

chefer/medarbejdere fra forvaltningen, der deltager, og hvilke chefer/medarbejdere fra 

kommunens skoler, der deltager. Det er således op til kommunen at invitere skolerepræ-

sentanterne fra kommunen til mødet. Tilmeldingen sker ud fra et først-til-mølle-princip. 

Der er plads til ca. 150 deltagere på hvert møde.   
    

Tilmelding til dialogmøde i din region tilgås ved at klikke ind på følgende links: 

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Bettina Dørffer 

på e-mail Bettina.Dorffer@stukuvm.dk eller tlf. 21 26 49 24.

Med venlig hilsen

DLF, KL, Skolelederforeningen, BKF og UVM 

Tilmelding  
KØBENHAVN

Tilmelding 
ODENSE

Tilmelding 
SORØ

Tilmelding 
AALBORG

Tilmelding 
AARHUS
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