
Oplæg til drøftelser – ekstraordinært PS-møde den 26. august 2016 
På et helt overordnet niveau har GL arbejdet, og vil fortsat arbejde for, at de faglige foreninger inddrages i 
læreplansarbejdet. 

GL kan ellers fortrinsvis søge indflydelse på de overordnede rammer for arbejdet med læreplaner (be-
kendtgørelsesbilag) og bekendtgørelser. 

Diskussionerne om læreplanernes specifikke indhold i øvrigt tages generelt i de faglige foreninger, men GL 
vil naturligvis gerne orienteres om centrale problemstillinger, så det er muligt at arbejde for at påvirke pro-
cessen. 
 
GL opfordrer således de faglige foreninger til – inden det ekstraordinære PS-møde den 26. august 2016 – at 
forberede sig på, at følgende spørgsmål danner udgangspunkt for drøftelserne. 

1. Er der dele af læreplanernes grundstruktur, der med fordel kan ændres eller justeres – og i så fald 
hvordan? 
 

2. Hvordan skal balancen i læreplanerne være mellem overordnede/brede faglige mål og specifikke 
krav til indhold og metode? 
 

3. Hvordan skal der skelnes mellem det anvendte stof i undervisningen? 
Skal der f.eks. fortsat skelnes mellem kernestof og supplerende stof? 
Og hvordan skal kravet om angivelse af det forventede omfang af det faglige stof, som eleverne 
skal arbejde med for at opfylde de faglige mål, udformes? 
 

4. Hvordan skal det faglige samspil indbygges i læreplanerne – herunder, hvordan skal lærerne forplig-
tes på det tværfaglige arbejde? 
 

5. Hvordan skal koblingen mellem de enkelte læreplaner og de overordnede dannelseskrav være, og 
hvordan skal kravene til en modernisering af almendannelsen (med fokus på styrket innovations-
kompetence, digital kompetence, global kompetence og karrierekompetence) indbygges i bekendt-
gørelse/læreplaner? Hvad skal være de enkelte fags forpligtelse, hvad skal være teamets forpligtel-
se, og hvad skal være generelle forpligtelser?  
 

6. Hvilke krav skal man stille til anvendelsen af de 130 timers forøget undervisningstid (taget fra den 
nuværende, samlede elevtid)? 

Skulle der være yderligere problemstillinger med relevans på tværs af fag, kan de indsendes til Morten Bay-
er (mob@gl.org) senest den 16. august 2016. 
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