
 Fælles Mål og hvor vi afviger 
Skolen følger Fælles Mål med fagmål, kompetenceområder/kompetencemål og trinmål. Færdigheds- og 
vidensmål er vejledende. 

Vi er ikke forpligtede på samme timetal som folkeskolen ej heller på samme fagrække. Vi har dog valgt at 
følge fagrækken, så det tydeligt fremgår, hvornår eleverne har hvilken undervisning. 

Fælles Måls læseplaner må ikke være en hæmmende faktor for kreativiteten og den spændende 
undervisning. 

Det vigtigste er, at eleverne kommer ud af 9. klasse klædt godt på fagligt og med værdier som frihed, 
folkestyre, respekt for andre, nysgerrighed og mod. Det er også det vi ser og hører fra tidligere forældre og 
elever. 

 

Fælles Mål blev i maj 2017 til Forenklede Fælles Mål, som man kan se af følgende: 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



Hvor afviger vi fra Fælles Mål? 

 

Idræt 

Målene for vandaktivitet og natur/udeliv opfyldes i faget Udeliv, som eleverne har i 6. klasse. De har faget 
½ år (en ½ klasse). Dvs. at ændringen er, at målene opfyldes i 6. klasse og ikke i 5. klasse og 8.-9. klasse. Dog 
repeteres nogle forløb i natur/udeliv i 8.-9. klasse i faget idræt. 

 

 

  

 

 



Håndværk og design 

Folkeskolen: 3.-6. klasse 

Faget er på skoleskemaet hos os i 4. og 5. klasse. Det er halve klasser med max 10-12 elever. Den ene 
halvdel af klassen arbejder med hårdt materiale, træ og metal, målrettet ½ år. Den anden halvdel arbejder 
med bløde materialer. 

Kompetencemålene afsluttes i 5. klasse. 

Skolen har billedkunst fra 1. til 5. klasse og som valgfag i 7. og 8. klasse. I det fag arbejdes der også med 
processer, design og forskellige materialer (ler, glas, stof osv.) så mange af kompetencemålene opfyldes i 
rammen af faget billedkunst (eksempel: et lerkrus som produkt. Idé, design, produktudvikling, evaluering). 

I Udeliv arbejdes i hårdt materiale, metal og træ, hvor de lærer at fremstille f.eks. en kniv. Her opfyldes 
målene også. 

 

 

Køge 14. november 2022 

v/ John Riis 


