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Høringsbrev 

 

Hermed fremsendes to udkast til bekendtgørelse om Fælles Mål for fol-

keskolens fag og emner og Fælles Mål for børnehaveklassen. 

 

Undervisningsministeriet skal anmode om de bemærkninger, som be-

kendtgørelsesudkastene måtte give anledning til. Eventuelle bemærknin-

ger skal være ministeriet i hænge senest fredag den 6. juni 2014. 

 

Bemærkningerne bedes sendt til e-mail adressen AFIKFP@uvm.dk med 

angivelsen ”Høringssvar – bekendtgørelser om Fælles Mål for folkesko-

lens fag og emner og børnehaveklassen” i emnefeltet. 

 

Spørgsmål vedrørende bekendtgørelsesudkastene kan rettes til underteg-

nede. 

 

Bekendtgørelserne forventes udstedt snarest muligt efter høringen med 

henblik på ikrafttræden den 1. august 2014.  

 

Bekendtgørelsesudkastene er en del af præciseringen og forenklingen af 

Fælles Mål som led i reformen Et fagligt løft af folkeskolen. Forenklingen af 

Fælles Mål har til formål at sikre læringsmål, som sætter elevernes læ-

ringsudbytte tydeligere i centrum, og som understøtter skolens arbejde 

med målstyret undervisning.  

 

Forenklede Fælles Mål består af få overordnede kompetencemål for 

hvert fag, der beskriver, hvad eleverne skal lære for hele skoleforløbet. 

Kompetencemålene skal bidrage til en fælles forståelse af elevernes læ-

ring blandt alle skolens parter og i hjemmet. Omfanget af mål er reduce-

ret i forhold til de eksisterende Fælles Mål. Kompetencemålene er ned-

brudt i underliggende færdigheds- og vidensmål, som skal være en hjælp 
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til læreren med tilrettelæggelse af undervisning frem mod kompetence-

målene.  

 

Forenklede Fælles Mål vises fra 1. august 2014 på vidensportalen 

emu.dk. Det er muligt at orientere sig i, hvordan målene formidles, i en 

prototype for faget historie på 

http://sorthvid.dk/prototyper/UVM/vidensportal/UVM_historie/curr

ent/grundskole.html. 

 

Indholdet af børnehaveklassen og folkeskolens fag og emner er som 

udgangspunkt ikke ændret. Fagene er dog blevet ajourført. 

 

Bekendtgørelsesudkastene er udarbejdet på baggrund af de lovændringer, 

der er indført om Fælles Mål i folkeskolens fag og emner og i børneha-

veklassen i lov nr. 406 af 28. april 2014. 

 

Forenklede Fælles Mål er endvidere udarbejdet på baggrund af en master 

for forenklede Fælles Mål. Masteren udstikker retningslinjer for rammer-

ne for præciseringen og forenklingen af Fælles Mål i fagene, herunder 

bl.a. fagrækken, fagenes struktur, kompetenceområder, kompetencemål 

og færdigheds- og vidensmål, opmærksomhedspunkter og tværgående 

emner. De kan læse mere i masteren på 

http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/Faelles%20

Maal/130923%20Master%20til%20praecisering%20og%20forenkling%2

0af%20Faelles%20Maal.ashx 

 

Målene finder anvendelse fra skoleåret 2015/16. Dette gælder ikke for 

nye fag: Håndværk og design, madkundskab, fremrykkede sprogfag, valg-

faget medier og det obligatoriske emne job og uddannelse, som træder i 

kraft fra skoleåret 2014/15. 

 

Afslutningsvis skal det tilføjes, at bilag med kompetencemål og færdig-

heds- og vidensmål er vedlagt som matrixer for at sikre læsevenlighed. 

Bilagene vil i de endelige bekendtgørelser rent teknisk fremtræde i en lidt 

ændret form, da det inden for de lovtekniske og elektroniske rammer, 

der er opstillet i bekendtgørelsesformen, ikke er muligt at optage dem 

direkte. Ordlyden vil være den samme. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helene Hoff 

Specialkonsulent 

Direkte tlf. 3392 5536 

Helene.Hoff@uvm.dk 
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