
Invitation til fagmøder om Fælles Mål i folkeskolen og til 
fælles dialog om udvikling af undervisning i fagene

Børne- og Undervisningsministeriet inviterer i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening, 
Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen alle skoler og kommuner til fagmøder om Fælles Mål og til fælles 
dialog om udvikling af undervisning i fagene.

Få inspiration og redskaber til udvikling af undervisning i fagene
Børne- og Undervisningsministeriet inviterer til fem regionale fagmøder, der skal 
understøtte skolernes og kommunernes arbejde med at udvikle den pædagogiske og 
faglige kvalitet i undervisningen i de enkelte fag. 

Formålet med fagmøderne er: 
- at sikre, at intentionerne om et større lokalt råderum i lovændringen om fælles mål 

realiseres lokalt
- at sikre, at skolerne kender til og anvender de nye læseplaner og undervisningsvej-

ledninger i fagene. 

Med afsæt i de nye læseplaner og undervisningsvejledninger vil deltagerne desuden 
få inspiration og redskaber til at fortsætte arbejdet med at udvikle undervisningen i 
fagene på egen skole og i egen kommune.   

Målgruppe
Hver kommune inviteres til at deltage med op til 10 personer. Deltagerne kan repræ-
sentere lærere i fagene, børnehaveklasseledere, vejledere, skoleledere og medarbejde-
re fra forvaltningen og evt. andre relevante fagprofessionelle samt organisationsrepræ-
sentanter. 

Sæt kryds i kalenderen
Der afholdes et fagmøde i hver region i landet:
 
Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 14.00-17.00 i København
Docken, Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn

Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 14.00-17.00 i Næstved
Menstrup Kro, Menstrup Bygade 29, 4700 Næstved

Torsdag d. 5. marts 2020 kl. 14.00-17.00 i Aarhus
DGI-huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C

Fredag d. 6. marts 2020 kl. 13.00-16.00 i Odense
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Fredag d. 13. marts 2020 kl. 13.00-16.00 i Aalborg
Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg



Tilmelding
I bedes tilmelde jer som kommune og indsende en liste over, hvilke lærere, børnehaveklas-
seledere, vejledere, skoleledere og medarbejdere fra forvaltningen der deltager. Tilmeldin-
gen sker ud fra først-til-mølle-princippet.  Der er plads til ca. 200 deltagere på hvert møde. 

Obs. Vi forsøger så vidt muligt, at alle fagblokke er repræsenterede på alle fagmøder med ét 
fag. Det fremgår af tilmeldingssiden, hvilke fag der er repræsenteret på hvert fagmøde. 

Vi opfordrer til, at hver kommune tilstræber at tilmelde sig workshops i flest mulige fag, 
også de mindre fag.  

  

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Sara Gath på e-mail sara.
gath@stukuvm.dk eller telefon 20 33 63 86 eller Sabine Gadeberg Larsen på e-mail sabine.
gadeberg.larsen@stukuvm.dk eller telefon 33 92 53 70. 

Med venlig hilsen 
DLF, KL, Skolelederforeningen, BKF og BUVM

Program

1. Velkomst

2. Øgede frihedsgrader og Fælles Mål (fælles)
Under dette programpunkt gives en kort introduktion til de øgede frihedsgra-
der i Fælles Mål og til de nye læseplaner og undervisningsvejledninger i fagene. 
Herefter drøftes det, hvordan de ændrede rammer i Fælles Mål bedst realiseres 
i fællesskab mellem lærere, skoleleder og forvaltning, og hvilke lokale initiativer 
der kan iværksættes for at understøtte dette samarbejde. 

3. Workshop: Dialog om udvikling af undervisning i fagene (fagopdelt)
På workshoppen drøftes udviklingen af undervisningen i det enkelte fag med 
afsæt i de øgede frihedsgrader i Fælles Mål og i de nye læseplaner og under-
visningsvejledninger. Ministeriets læringskonsulenter i fagene faciliterer hver 
workshop. Til inspiration inddrages der undervejs eksempler på, hvordan forskel-
lige didaktiske elementer kan indgå i arbejdet med at udvikle undervisningen i 
de enkelte fag. Som afrunding samles der op på, hvordan dagens drøftelser kan 
omsættes i egen praksis på den enkelte skole og i den enkelte kommune. 

Baggrunden for fagmøderne
Aftale om øget frihed om Fælles Mål i folkeskolen
Folkeskoleforligskredsen indgik den 19. maj 2017 en aftale om øget frihed om Fælles Mål i folkeskolen. Aftalen løsner bl.a. bindingerne i Fælles Mål og gør alle færdigheds- og vidensmå-
lene i Fælles Mål vejledende. Det har medført ændring af folkeskoleloven og ændring af bekendtgørelsen om Fælles Mål og børnehaveklassen. 

I juni 2018 offentliggjorde ministeriet afrapporteringen fra Rådgivningsgruppen for Fælles mål med en række anbefalinger til ministeriets kommende vejledningsmateriale om Fælles 
Mål. I august 2019 udkom de nye læseplaner og undervisningsvejledninger i fagene. 
Fagmøderne tager afsæt i både lempelserne i Fælles Mål, Rådgivningsgruppens anbefalinger og de nye læseplaner og undervisningsvejledninger i fagene. 

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

København Næstved Aarhus Odense Aalborg

https://www.conferencemanager.dk/faellesmaalkbhjanuar2020
https://www.conferencemanager.dk/faellesmaalnaestvedfebruar2020
https://www.conferencemanager.dk/faellesmaalaarhusmarts2020
https://www.conferencemanager.dk/faellesmaalodensemarts2020
https://www.conferencemanager.dk/faellesmaalaalborgmarts2020

