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Nyhedsbrev december 2018 
 

Ny start - hvad sker der her i Billund Lærerkreds: 
 
Kredsformands- og næstformandskonference i august: 
 
Carsten og Lone deltog. Her vekslede dagen mellem oplæg og 
diskussion/erfaringsudveksling og ideudveksling mellem de forskellige kredse. Målet 
var at hver kreds fik ideer med hjem til det videre arbejde med ”ny start”. 
 
Regionalt dialogmøde om ny praksis for Fælles Mål i folkeskolen den 29/11: 
 
Formålet: 

- er, at vi i fællesskab begynder dialogen om, hvad ændringerne kan betyde 
lokalt, så tilrettelæggelsen af undervisningen afspejler intentionerne med de 
nye rammer i Fælles Mål, således at arbejdet med Fælles Mål og 
læringsplatformen er meningsgivende i en lokal kontekst. 

- KL, Ministeriet og DLF 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 Fælles Mål med afsæt i Rådgivningsgruppens anbefalinger og 
anbefalingerne fra Arbejdsgruppen for Fælles Mål på læringsplatforme. 

 
Lone og Carsten deltog i mødet sammen med 2 skoleledere, skolechef Morten og it-
konsulent Mette. 
Kompetencemålene er stadigt bindende ligesom folkeskolens formål fremhæves. 
Videns og færdighedsmålene er ikke længere bindende, men vejledende. 
Billund kommune følger anbefalingerne. 
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På skoleledermødet den 6/12 orienteres de øvrige skoleledere om ændringerne. 
 
På nationalt niveau bliver der kigget på elevplanerne, ligesom der er rettet 
henvendelse til læringsplatformene om at tilrette platformene til bindende og 
vejledende mål. 
 
Temadag for AMRere og TRere i Billund Lærekreds den 30/11: 
 
Oplæg fra Niels Lynnerup fra Hovedstyrelsen, gruppearbejde og diskussion af, hvad 
der kan gøre hverdagen lettere og derefter besøg af Skolechef Morten Kirk til dialog. 
 
Ministeriet: 

- har nedsat National arbejdsgruppe om elevplaner og nationale test, som 
kigger på en revision heraf. 

 
Kommissionen omkring arbejdstid 

- har været på besøg på Sdr. Omme Skole, hvor skoleleder og TR blev 
interviewet. 

 
Udspil fra kommissionen med en analyse om et år. Denne analyse skal danne 
grundlag for forhandlingerne om arbejdstid. 
 

 
Michael har deltaget i kurset "Grænser på de sociale medier og ytringsfrihed på 
arbejdspladsen"? 
Kurset handler om ytringsfrihed på arbejdspladsen, loyalitetspligt og dekorum samt 
effektiv arbejdstid, personalepolitik og GDPR. 
 
Alle medlemmer ønskes en god jul. 
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