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Forslag til at realisere ændringerne i Fælles Mål i 
jeres praksis

• Sæt et punkt på dagsordenen til et møde med dine fagkollegaer, hvor I drøfter 
læseplanen og undervisningsvejledningen.   

• Vælg en, der står for at formidle de overordnede ændringer i Fælles Mål samt, 
hvad der er nyt i læseplanen og undervisningsvejledningen.  

• Reflektér og tal om, hvad ændringerne i Fælles Mål betyder for undervisningen i 
jeres fag.  

• Overvej, hvordan I kan støtte hinanden i at tilrettelægge god undervisning.  

• Gennemgå læseplanen og undervisningsvejledningen og tal om, hvordan disse 
materialer kan understøtte jeres praksis. 

• Tal om, hvordan I kan inddrage jeres ledelse i arbejdet med at udvikle 
undervisningen i jeres fag.

Spørgsmål til dialog og refleksion

I dialogen med fagkollegaer kan I tage udgangspunkt i disse spørgsmål:    

? Hvilken betydning har ændringerne i Fælles Mål for jeres tilrettelæggelse og 
gennemførelse af undervisningen samt for udviklingen af jeres fag?  

? Hvilken betydning har ændringerne i læseplanen og undervisningsvejledningen 
for jeres undervisning og samarbejde?  

? Hvordan kan I bruge læseplanen og undervisningsvejledningen, når I 
tilrettelægger og udvikler undervisningen i jeres fag?  

? Hvordan kan jeres ledelse understøtte jeres arbejde med at tilrettelægge og  
udvikle undervisningen i faget? 



Hvad kan skoleledelser gøre 

Hvad kan forvaltningsmedarbejdere og  
-chefer gøre 

Forslag til at realisere ændringerne i 
Fælles Mål på jeres skole

Som skoleledelse kan I følge op på ændringerne i Fælles 
Mål og de nye læseplaner og undervisningsvejledninger 
ved at:   

• Tage en dialog med lærere og vejledere på skolen om, 
hvilken betydning ændringerne i Fælles Mål har for 
undervisningen og den faglige udvikling, eksempelvis 
på en pædagogisk dag.   

• Opfordre og skabe rum til en drøftelse i skolens 
faglige miljøer af, hvordan de nye læseplaner og 
undervisningsvejledninger kan understøtte lærerne i 
deres undervisningstilrettelæggelse. 

• Drøfte, hvilken rolle I som ledelse har ift. at 
understøtte en faglig og pædagogisk refleksion hos 
lærerne om udviklingen af undervisningen i deres fag.  

• Tale med forvaltningen om, hvordan de kan 
understøtte jer som ledelse i at lede den faglige 
udvikling på skolen.

Spørgsmål til videre dialog og refleksion

? Hvad betyder ændringerne i Fælles Mål for jeres 
skoles arbejde med at udvikle den faglige og 
pædagogiske kvalitet?    

? Hvordan understøtter I som skoleledelse lærerne i at 
tilrettelægge og udvikle deres undervisning? 

? Hvordan kan ændringerne i Fælles Mål bedst 
realiseres i fællesskab mellem jeres lærere, jer som 
skoleledelse og forvaltningen i jeres kommune?  

Forslag til at realisere ændringerne i 
Fælles Mål i jeres kommune

I forvaltningen ændringerne i Fælles Mål give anledning til, 
at I sætter fokus, hvordan I rammesætter og understøtter 
den faglige og pædagogiske kvalitet i undervisningen på 
kommunens skoler. 

Det kan ske gennem en intern dialog i forvaltningen og ved 
at sætte det på som et punkt til drøftelse med skolele-
derne, den lokale lærerkreds og øvrige faglige miljøer i 
kommunen.  

Spørgsmål til videre dialog og refleksion 

? Hvad betyder ændringerne i Fælles Mål for forvaltnin-
gens og skolernes arbejde med at udvikle den faglige 
og pædagogiske kvalitet i undervisningen?   

? Hvordan kan ændringerne i Fælles Mål bedst realise-
res i fællesskab mellem kommunens lærere, skolele-
delser og jer som forvaltning? 

? Hvilke initiativer kan iværksættes på kommunens sko-
ler, så de nye læseplaner og undervisningsvejledninger 
anvendes og inspirerer til udvikling af undervisningen i 
fagene?  
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