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Forældreorganisationen Skole og Forældre takker for det tilsendte udkast til ændring af lov om
folkeskolen og for muligheden for at kommentere på det.
Kommentarer:
Skole og Forældre har tidligere udtrykt en klar positiv holdning i forhold til at synliggøre elevernes læring
gennem konkretisering af kompetencemålene i færdigheds- og vidensområder og –mål. Dette gav et
godt afsæt for, at lærerne umiddelbart kunne bruge færdigheds- og vidensmål i elevplanen og som
grundlag for den løbende evaluering af elevens progression med elevplanen som det væsentligste -og
eneste skriftlige - samarbejdsgrundlag mellem lærere/pædagoger, elev og forældre om elevens
udvikling.
Vi har dog forståelse for, at skolens fagprofessionelle personale ønsker mindre styring og mere frihed i
brugen af færdigheds- og vidensmål og til selv at kunne tilrettelægge og målrette undervisningen og den
understøttende undervisning i en lokal og/eller aktuel kontekst.
Skole og Forældre bemærker, at der med udkastet til lovændringen ikke ændres på, at elevernes
læringsudbytte er i centrum, samt at tydelige mål for undervisningen og løbende evaluering fortsat er
gældende som en væsentlig faktor for at sikre elevens progression, og at dette løbende synliggøres af
lærerne for elever og forældre gennem elevplanen.
Vi mener samtidigt, at det er postivt, at detailmålene fremover kan tilgås af skolens fagprofessionelle til
inspiration og som vejledende for undervisningens tilrettelæggelse, og at forældre også derigennem har
mulighed for at orientere sig om læringsmål, indhold og udvikling i undervisningen.
Skole og Forældre mener, at alle børn skal have lige muligheder gennem hele skoleforløbet. Derfor er
det også vigtigt for Skole og Forældre, at der fortsat er fokus på løbende fastsættelse af læringsmål for
den enkelte elev og evaluering af disse i forhold til en tidlig indsats for elever med særlige behov.
Endvidere bemærker vi, at den foreslåede lempelse af Fælles Mål skal evalueres efter en fireårig
periode, hvilket vi finder positivt.
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