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Se vedlagte høringsliste 

Høring vedr. lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af 

bindinger i regelsættet om Fælles Mål) 

 

Hermed sendes udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Lem-

pelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) i høring. 

 

Lovforslaget er en opfølgning på en aftale mellem regeringen og folke-

skoleforligskredsen om at reducere antallet af lovgivningsmæssigt bin-

dende mål, så det i modsætning til i dag alene er målene for, hvad elever-

ne skal have tilegnet sig af kompetencer ved afslutningen af bestemte 

klassetrin (kompetencemål), og færdigheds- og vidensområderne, ud fra 

hvilke undervisningen skal tilrettelægges, samt opmærksomhedspunker-

ne, der er bindende, mens de underliggende færdigheds- og vidensmål 

gøres vejledende. Kanonlisterne i dansk og historie vil også fortsat være 

obligatorisk at inddrage i undervisningen. 

 

Med de foreslåede lempelser af bindingsgraden i regelsættet om Fælles 

Mål vil der blive færre mål, der er bindende. Samtidig vil hierarkiet mel-

lem de forskellige niveauer mellem målene blive gjort tydeligere. På den 

måde vil de overordnede mål for, hvad eleverne skal tilegne sig af kom-

petencer i de enkelte fag, og dermed det faglige ambitionsniveau, være 

uændret, men med en øget frihed til lokalt at tilrettelægge undervisningen 

på baggrund af de faglige prioriteringer. 

 

Eventuelle bemærkninger til lovudkastet må være ministeriet i hænde 

senest onsdag den 9. august 2017 kl. 12.00. 

 

Høringssvar bedes sendt til følgende e-mail adresser: 

 

mdcjc@uvm.dk og Lise.Hjort.Elmquist@uvm.dk 
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Spørgsmål til udkastet til lovforslag kan rettes til undertegnede. 

 

Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2017. Alle høringssvar, herun-

der høringssvar modtaget efter høringsfristen, vil blive sendt til Folketin-

gets Undervisningsudvalg. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lise Hjort Elmquist 

Chefkonsulent 

Direkte tlf. +45 33 92 59 61 

Lise.Hjort.Elmquist@uvm.dk 

 


