D. 8. april 2014

Til Undervisningsministeren og forligspartierne bag folkeskolereformen

Opfordring til at udsætte ikrafttræden af de nye Fælles Mål for engelsk, tysk og fransk til august
2015
Fælles Mål er lærernes værktøj i planlægningen af deres undervisning. Skrivegrupperne for
fremmedsprogene skal aflevere deres forslag til nye Fælles Mål – matrix og læseplan – d. 9. april
2014. Engelsklærerne i de kommende 1. og 2. klasser, tysklærerne og et ukendt antal fransklærere i
de kommende 5. og 6. klasser samt et ukendt antal tysk- og fransklærere i de kommende 7. klasser
er forpligtede til at planlægge og gennemføre undervisningen i overensstemmelse med de nye
Fælles Mål.
Når forslagene til matrixer og læseplaner er afleverede, skal Undervisningsministeriet gennemgå
og tilrette dem, hvorefter de sendes i høring medio maj og til politisk drøftelse efterfølgende. Hele
denne proces kan næppe forventes afsluttet før meget tæt på skolernes sommerferie. Hertil
kommer, at det tredje element i de nye Fælles Mål – undervisningsvejledningerne – først skal
skrives i løbet af april-juni.
Mange engelsk-, tysk- og fransklærere er således havnet i en komplet umulig situation, som
forhindrer dem i på rimelige vilkår at planlægge arbejdet for det kommende skoleår. Da
starttidspunktet for undervisningen i de tre sprog samtidig er rykket frem, er der ekstra pres på
lærernes planlægning.
Vi finder det helt uacceptabelt, at lærerne og dermed også eleverne skal have så dårlige startvilkår
til at komme i gang med det, som vi alle ønsker skal blive en succes, og vi forstår ærlig talt ikke,
hvorfor engelsk, tysk og fransk er undtaget fra udskydelsen af ikrafttræden af de nye Fælles Mål. Vi
opfordrer jer derfor til at udskyde ikrafttræden af de nye Fælles Mål for engelsk, tysk og fransk til
skoleåret 2015-16, alternativt at fremme processen specielt for engelsk i 1./2. klasse og tysk/fransk
i 5./6. klasse, således at de nye Fælles Mål kan færdiggøres, så lærerne har dem til rådighed senest
medio maj.
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