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Høringssvar	  vedrørende	  udkast	  til	  bekendtgørelse	  om	  Fælles	  Mål	  for	  folkesko-‐
lens	  fag	  og	  emner.	  
	  
Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne takker for muligheden for at udtale sig om det 
foreliggende udkast til bekendtgørelse.  
 
Vi noterer os, at der i gennemgangen af samtlige fagområder i folkeskolen er lagt vægt på 
elevens udbytte af undervisningen. Denne sproglige betoning understreger den nye didak-
tiske retning mod en skole, hvor folkeskolens fag og emner beskrives i kompetencemål. 
Endvidere fremgår det, at alle klassetrinnenes undervisning planlægges og gennemføres 
efter kompetencemål for de enkelte fag, at den enkelte lærer skal lave læringsmålsstyret 
undervisning ud fra de beskrevne videns- og færdighedsmål, og at al undervisning forven-
tes at være styret af læringsmål – formuleret af læreren. 
 
Vi tager det for givet, at en fri grundskole ikke er forpligtet på at lave læringsmålsstyret 
undervisning, men netop er fri til at vælge sin egen pædagogik og didaktik ud fra skolens 
overbevisning og syn på læring og dannelse.  
 
I lov om friskoler og private grundskoler fremgår det, at skolen skal formulere del- og 
slutmål, for de fagområder, som folkeskolens fagkreds kan opdeles i, og for folkeskolens 
obligatoriske emner. Såfremt skolen ikke har fastsat del- og slutmål gælder Folkeskolens 
trin- og slutmål.  
Når der fremefter ikke længere tales om trin- og slutmål i de nye forenklede fælles mål, 
må vi imødese en revidering af »Vejledning om udarbejdelse af del- og slutmål samt un-
dervisningsplaner for friskoler og private grundskoler«. Denne vejledning ligger til grund 
for frie grundskolers arbejde med undervisningsplaner og andre beskrivelser af skolens 
undervisning og aktiviteter.  
Vi deltager meget gerne i arbejdet med at revidere denne vejledning, så det bliver klart for 
de frie grundskoler, hvordan de kan stå mål med den forandrede folkeskole.  
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