
 

 

Nye Fælles Mål – og hvad så? 
 

I Gørlevhallen den 8.8.2019 hørte vi om Fælles Mål for fagene i folkeskolen ved konsulen-

terne Mette Rønø, DLF og Christian Lamhauge, KL. 

Lærerne har nu fået langt større frihed i deres planlægning af undervisningen og skal ikke 

længere ”hakke” færdigheds- og vidensmål af i elev- og årsplanerne. Disse kan anvendes, 

hvor de giver mening, men lærerne kan også formulere deres egne mål, hvis det giver større 

mening i forhold til den konkrete undervisning og klasse. Vi er gået fra rigid læringsmålsty-

ring til at lade folkeskolelovens og fagenes formål være dét, vi sigter efter: En bred og lang-

sigtet læring, hvor målene ikke kan gøres til genstand for synlig progression.  

På denne baggrund vil vi fra kredsens side opfordre skolerne til at drøfte, hvilket lærings- og 

undervisningssyn vi ønsker at fremme.  Hvordan får vi i fagene sat fokus på: 

 

 Indlevelsesevne. 

 Æstetisk, etisk og historisk forståelse. 

 Åben og analytisk indstilling. 

 Kreativitet. 

 Selvstændig erfaring gennem dialog og samarbejde. 

 Indflydelse i et demokratisk samfund. 

 Og meget mere. 

 

Lærer og medlem af rådgivningsgruppen for Fælles Mål Mette Frederiksen gav sidste år på 

vores kursus for tillidsrepræsentanterne disse 5 anbefalinger: 

1. Lærerne skal øve sig i at bruge formålsteksterne i den konkrete undervisning. 

2. Der skal skrives både formål og mål i årsplaner.  

3. Intet krav om bogføring af evalueringsresultater fra den daglige undervisning.  

4. Elevplaner skal ”kun” indeholde få, overordnede mål for hvert fag.  

5. Forældrene/omverdenen skal ved siden af elevernes konkrete læringsudbytte informeres 

om undervisningen, dens intentioner og aktiviteter og dens relation til formålene - ”synlig 

undervisning”.  

Det er desuden vigtigt, at man på skolerne også får en drøftelse af, hvad den øgede frihed i 

Fælles Mål betyder for lærernes anvendelse af læringsplatformen Meebook. Hvad giver god 

mening? Hvad skal ændres? Det bliver italesat fra flere sider af, at vi som brugere kan og bør 

stille krav til Kalundborg Kommune og til læringsplatformen. Der er fx lige nu fokus på de-

sign/udformning af elevplanerne.  

I øvrigt kan alle fagenes læseplaner og undervisningsvejledninger nu ses på EMU. 

                                                                           Pædagogisk udvalg i kredsen,  

ved Henriette Eriksen. 
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Faglig information 

til medlemmerne fra 
Kalundborg Lærerkreds 

                   
5. september 2019 

 

 
 

 
 

 

LÆRERNES 
PENSION 

Senior- 
Møde: 

12.09.  

Kl. 16.30 
i Helsingør 

+ 
26.09. 

Kl. 16.30 
i Odense 

 

 
 

 
Informations- 

møde for 

yngre 
medlemmer: 

19.09. 
i Køge. 

Tilmelding 
På 

LPPENSI 

ON.dk 
 

 
 

 

 
 

Kalundborg 
Lærerkreds 

Nytorv 8,1 

Kalundborg 
Tlf:  

5951 5112 
Mail: 

053@dlf.org 
Hjemmeside: 

www.kreds53

.org 
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Kongresforberedende møde 
25. september kl. 16-17.30 på kredskontoret. 

Meget vigtige emner er på dette års kongres, der foregår 1.-3. oktober. 

Vi skal bl.a. vælge formand og næstformand – og til næstformandsposten er der 2 meget 

kompetente kandidater!  

Der foreligger også forslag til vedtægtsændringer, som kan have indflydelse på os i lokal-

kredsene: 

Skal vi måske kun have generalforsamling hvert andet år? Skal der kun være valg til kreds-

styrelse og kredsformand hvert 4. år? 

Hvad mener du? Kom og hør de forskellige holdninger og fortæl, hvad du mener at Lone og 

Karen skal tage med til kongressens beslutning. 

Invitation er udsendt. Se den her http://www.kreds53.org/media/12606613/foer-kongres-

moede-25919.pdf 

 

 

 

 

Åbent Kursus for medlemmer. 2.-3. november på Frederiksdal. 
Husk tilmelding senest 1. oktober. 

Invitation er udsendt på DLFInSite. Du kan læse den her 

http://www.kreds53.org/media/12606637/aabent-kursus-2019.pdf 

 

 

 

Skolekom lukker! 
Styrelsen for It og Læring (Stil) har besluttet at lukke SkoleKom med udgangen af 2019. 

Baggrunden er, at antallet af brugere på SkoleKom de seneste år har været støt faldende, og 

at mange skoler i dag benytter sig af andre kommunikationsløsninger. Desuden vil den 

kommende AULA opfylde nogle af de samme formål som SkoleKom. 

Læringskonsulenternes vejledning om fag, test og prøver vil fortsætte på et nyt dialogforum, 

der vil blive koblet til www.emu.dk. 

 

OBS: Hvis du stadig har en SkoleKom-adresse, så bliver den altså lukket med udgan-

gen af 2019. Du skal derfor anskaffe ny mailadresse. Bruger du din SkoleKom-adresse i 

Danmarks Lærerforenings medlemssystem, så skal du sikre, at der bliver rettet til ny mail-

adresse. Det kan du selv gøre på én af følgende 3 måder: 

- Gå ind på foreningens hjemmeside – Min Side – og ret selv. 

- Send en mail til os på 053@dlf.org med oplysning om din nye mailadresse. 

- Ring til vores sekretær, så kan hun ændre din mailadresse. 

Ovenstående gælder selvfølgelig også altid, hvis du skifter mailadresse. 

 

 

 

Godt i gang på boligmarkedet…. 

Medlemsmøde 31. oktober, kl. 16.30-19. 
Vi har allieret os med Lån & Spar og Lærerstandens Brandforsikring – så gode anbefalinger 

og råd gives. 

Tilmelding senest 1. oktober. Invitation er udsendt. Læs den her 

http://www.kreds53.org/media/12606625/laan-og-spar-event-oktober-19.pdf 

 

Karen Sørensen, kredsformand. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Hoved 

foreningen 

DLF: 
www.dlf.org 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Åbningstider 
Kredskontoret: 

Mandag 10-15 

Tirsdag 10-15 
Onsdag 10-17 

Torsdag10-15 
Fredag 9-13 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

PENSIONIST: 
 

ÅRSMØDE 

i kredsens 
lokaler 

onsdag d. 
18.9.  

kl. 10-12 

Tilmelding ej 
nødvendig 

 
LÆSE 

KLUBBEN 
Er i gang 

med en  

ny sæson i 
læsekredsen 

Ring eller 
skriv hvis 

du vil være 

med. 
59515112/ 

053@dlf.org 
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