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Kære forældre
Børne- og Kulturforvaltningen sætter i dette nyhedsbrev fokus på vores skolers arbejde med
læringsmålstyret undervisning. Det er en rigtig vigtig del af den nye folkeskolereform, som
derfor også kaldes en læringsreform.
Med folkeskolereformen er elevernes læring kommet i fokus, og der er sat klare mål både for øget
faglighed og forbedret trivsel.

5 ting du bør vide om
læringsmålstyret undervisning
Læringsmålstyret undervisning handler om, at både lærere, pædagoger og elever hele
tiden er bevidste om, hvad det egentlig er, eleverne er i gang med at lære.
Fokus er flyttet fra ”hvad skal vi lave”, til ”hvad skal vi lære”.
Lærerne skal for hvert undervisningsforløb sætte mål for, hvad eleverne skal lære, og
løbende justere kursen ud fra de mål.
Målene skal være tydelige for eleverne, så de hele tiden er bevidste om, hvad de skal lære,
hvor langt de er kommet i forhold til deres mål, og hvad deres næste skridt er på vej målet.
Forskning og erfaringer viser, at når eleverne er bevidste om, hvad målet med
undervisningen er, lærer de mere. De bliver mere fokuserede på læringen, og de udvikler
kompetencer til at vurdere egne fremskridt og at lægge strategier for, hvordan de når deres
mål.

”Det er væsentlig nemmere at score
mål i fodbold,
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når man ved, hvor målet står.”

Sådan arbejder lærere og pædagoger med
læringsmålstyret undervisning
Når klassens team af lærere og pædagoger har fastsat faglige og eventuelt også sociale
læringsmål for et undervisningforløb, skal de tilrettelægge, hvilke undervisningsindsatser der bedst
kan føre til, at eleverne lærer det, de skal.
Her kan alle folkeskolereformens elementer - for eksempel ’bevægelse’ og ’åben skole’ - tænkes
ind. På den måde giver vi eleverne mulighed for at lære på mange forskellige måder, ligesom
skoledagen gøres mere varieret.

”Det virker,
når flere
forskellige
undervisningsformer
kommer i
spil”

Figur.1. Når målene for undervisningsforløbene er fastsat, skal lærere og pædagoger beslutte,
hvordan de mange forskellige former for undervisning bedst kan bringes i spil, så eleverne kan nå
målene
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Foto: Et af mange eksempler på Åben Skole i Tårnby er, at lærere på Kastrupgårdsskolen
samarbejder med Teknologisk Institut om elevernes læringsmål i Håndværk og Design.
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tip:
Hvordan hjælper du dit barn
til bedre læring

Spørg dit barn: ”Hvad har du lært (i skolen) i dag?” Det kan give en god dialog, som gør
læringen tydeligere for dit barn og hjælper til at skabe bevidsthed om det, dit barn lærer.
Tydeliggør dit barns læring i de ting, I laver sammen derhjemme. Hvis I for eksempel bager
sammen, kan I tale om, hvad man lærer, når man måler mel og mælk af osv. Når I læser
sammen, kan I snakke om nye ord – hvad de betyder, og hvordan de kan bruges.
Tal med dit barn om, hvordan det, de har lært i skolen, kan bruges i hverdagen. At man for
eksempel bruger matematik, når man er ude og handle, eller på ferier når man omregner
valuta.
På den måde kan du hjælpe dit barn med at blive mere bevidst om, hvad han/hun lærer – og de
mange måder, man kan lære på.

Elevplanerne giver overblik over dit barns læring
Med skolereformen er der kommet nye mål for, hvad eleverne skal lære på de forskellige klassetrin
(officielt kaldes de forenklede Fælles Mål). Det betyder, at vores gamle elevplansskabeloner ikke
længere passer til målene. Vi har derfor i dette skoleår lavet en midlertidig løsning i forhold til
elevplanerne, som kan ses på SkoleIntra og udgives i foråret 2016. I får nærmere besked fra jeres
skoleleder.
Fra skoleåret 2016/17 vil der komme en ny elektronisk
løsning i forhold elevplanerne, som tager højde for de
nye mål.
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Klassetrin
0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
5. kl.
6. kl.

Fag hvor dit barn skal have elevplan
Kompetencemålene for børnehaveklassen
Dansk, matematik,
Dansk, matematik, idræt, musik
Dansk, matematik, engelsk, kristendom
Dansk, matematik, engelsk, historie, natur/teknologi
Dansk, matematik, engelsk, idræt, billedkunst
Dansk, matematik, engelsk, historie, kristendom,natur/teknologi, musik,
tysk/fransk
7. kl. Dansk, matematik, engelsk, kristendom
8. kl. Dansk, matematik, engelsk, historie, samfundsfag, geografi, biologi,
fysik/kemi, idræt, tysk/fransk
9. kl. Afklaring af videre uddannelse

Sådan bliver vi
hele tiden bedre
Læringsmålstyret undervisning er en ny måde at se og organisere undervisning på for mange
lærere og pædagoger. Skolerne er i fuld gang med at udvikle nye og bedre former for
undervisning. Vi er godt på vej, men det er en proces, som tager tid.
Vi udvikler os hele tiden. Vores lærere og pædagoger får efteruddannelse, vi får inspiration fra
andre kommuner, og vi arbejder med videndeling på tværs af vores skoler og lærer af vores
erfaringer.
Vi håber, at vi med dette nyhedsbrev har givet jer forældre indsigt i, hvordan vi arbejder med
læringsmålsstyret undervisning i Tårnby Kommune, og hvordan vi sammen kan give vores børn
den bedste læring, udvikling og trivsel.
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.
Venlig hilsen
Børne- og Kulturforvaltningen

