Nyhedsbrev oktober 2018
Løntjek uge 46 og 47

Fagforeningerne har fokus på løn i uge 46 og 47. DLF fokuserer især på tillæg for
undervisningstimer over 750 timer. Har du tjekket din lønseddel?
Hvis du har brug for hjælp eller er i tvivl, så spørg din TR.

Regionale møder om Fælles Mål i folkeskolen.
(Invitationen er sendt til forvaltningerne og der kan deltage 8 fagpersoner fra hver
kommune)
Danmarks Lærerforening, KL, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen
og Undervisningsministeriet inviterer alle kommuner til regionale dialogmøder om
Fælles Mål i folkeskolen.
Vi ønsker at skabe en opmærksomhed om intentionen om øget råderum og større lokal frihed
vedr. Fælles Mål og igangsætte en lokal dialog om arbejdet med de nye frihedstanker i målene.
Dialogen tager afsæt i Rådgivningsgruppen for Fælles Måls pejlemærker for Fælles Mål i
folkeskolen og Fælles Mål som et didaktisk redskab og grundlag, som lærerne kan bruge og lade
sig inspirere af i tilrettelæggelsen af god undervisning.
På dialogmøderne sætter vi fokus på skolernes og forvaltningernes arbejde med
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Fælles Mål med afsæt i Rådgivningsgruppens anbefalinger og anbefalingerne fra Arbejdsgruppen
for Fælles Mål på læringsplatforme.
Baggrunden for møderne:
Folkeskoleforligskredsen blev i juni 2017 enige om at løsne bindingerne i Fælles
Mål og gøre de mange færdigheds- og vidensmål vejledende.
Som et led heri nedsatte undervisningsminister, Merete Riissager, en rådgivningsgruppe, der
skulle komme med anbefalinger til ministeriets vejledningsmateriale om Fælles Mål, og den 20.
juni 2018 offentliggjorde Rådgivningsgruppen deres anbefalinger i form af bl.a. fem pejlemærker
for Fælles Mål i folkeskolen.
De fem pejlemærker er:
Pejlemærke 1:
Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skoler
Pejlemærke 2:
Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål
Pejlemærke 3:
Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven
Pejlemærke 4:
Faglige mål som central didaktisk kategori
Pejlemærke 5:
Styrkelse af den professionelle dømmekraft
Med venlig hilsen
Billund Lærerkreds
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