Lovændring med øget frihed i arbejdet med Fælles Mål
Kære lærere og pædagoger, der arbejder ind i Fælles Mål
I de seneste uger har I været i fuld gang med at tilrettelægge det nye skoleår. Skolerne summer
af lærere og pædagoger, der producerer årsplaner i fagene, samarbejder i teams og planlægger
forløb til eleverne. Som du sikkert ved, er rammerne for arbejdet med Fælles Mål blevet friere de tidligere obligatoriske færdigheds- og vidensmål er nu blevet vejledende, mens de mere
overordnede kompetencemål for fagene har fået en mere central placering. Ændringen omkring
Fælles Mål i MinUddannelse sker ultimo oktober. Det betyder, at du nu har et større pædagogisk
og didaktisk råderum til at tilrettelægge din undervisning. Du har med andre ord bedre vilkår for at
bruge din professionelle dømmekraft, når du beslutter, hvordan din undervisning skal sættes
sammen - ud fra dine begrundelser for valg af mål, indhold og metoder. Den øget frihed i arbejdet
med Fælles Mål er et ønske om at imødekomme den professionalisme og erfaring, du besidder
som lærer og pædagog.
Hvad betyder det helt konkret for din planlægning?:
Fælles mål er fortsat et vigtigt element i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af
undervisningen, og du er som lærer eller pædagog stadig forpligtet på at forholde dig til fagenes
formål, kompetencemål og dertilhørende færdigheds- og vidensområder. Disse elementer er
nemlig fortsat bindende. Til gengæld behøver du ikke længere at arbejde detaljeret med de
mange færdigheds- og vidensmål. Du beslutter selv, hvordan du vil tilrettelægge undervisningen,
så eleverne lærer det, som kompetencemålet foreskriver. På den måde får du også mere
råderum til at tage hensyn til de enkelte elevers behov og forudsætninger.
Hvad betyder det så for arbejdet i MinUddannelse?
Hos MinUddannelse er udviklerne i fuld gang med at ændre funktionerne og designet, så de
imødekommer lempelserne i Fælles Mål. Du kan se frem til en løsning, der på en enkel og smart
måde giver dig som lærer eller pædagog et overblik over dit fags kompetencemål i relation til de
forløb, du arbejder med. Vi forventer, at den nye funktion lander hos jer i løbet af efteråret.
I det hele taget arbejdes der på en løsning, der tilbyder dig mindre stringente veje, når du udvikler
forløb og lægger op til større fleksibilitet i forhold til at bruge platformen, så det giver bedst mulig
mening for dig og eleverne.
Lokale drøftelser
Ændringerne i Fælles Mål åbner op for nye måder at arbejde på, både i og udenfor
MinUddannelse. Der er derfor brug for en lokal drøftelse på din skole om, hvordan I fremadrettet
arbejder med Fælles Mål i jeres planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.
Der vil blive sendt et brev med 5 spørgsmål til inspiration til disse drøftelse til jeres lokalMED,
som så kan arbejde med, hvordan I får gang i de gode drøftelser hos jer, så arbejdet med Fælles
Mål kan blive mere meningsfuldt hos jer.
Til drøftelserne kan følgende inspirationsmaterialer anbefales, MinUddannelse – tæt på praksis
og Formål og frihed – fem pejlemærker for Fælles Mål i folkeskolen.
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