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PLS-arbejdsplan 2021-2022 

PLS har til næste år 30-års jubilæum. 30 år har pædagogstuderende nu stået sammen om at kæmpe for 

bedre uddannelse, vilkår, studie- og arbejdsmiljø. Det er ikke en kamp man lineært kan stille op og sige, 

at det kun har skabt resultater. Der har også været tilbagefald. Dog tror vi på, at disse havde været 

større, hvis vi som studerende ikke havde haft en stemme, der kunne tale imod magthavernes 

beslutninger. Netop derfor er det fortsat lige så vigtigt som nogensinde, at PLS har en stærk stemme – vi 

skal og må kontinuerligt kæmpe for politisk forandring mod målet, at forbedre forholdene for alle 

landets pædagogstuderende. 

Hvor skal kampene så stå det næste år? Der er ikke optakt til overenskomstforhandlinger i 2022, ej 

heller kommunal- og regionsrådsvalg. Til gengæld fortsætter kampen om tjenestemandsreformen, vi 

skal fortsat sætte fokus på hvorledes de traditionelle kvindefag strukturelt er blevet diskrimineret på 

lønsedlen, siden 1969. Det kan vi ikke accepterer. En anden kamp er naturligvis at øge indflydelsen hos 

vores nærmeste samarbejdspartnere, og vores, som uddannede pædagogers, fremtidige fagforeninger. 

BUPL og Socialpædagogerne har begge kongres i 2022. 

Men særligt, er kampen for Evalueringen af pædagoguddannelsen fortsat i gang, og vi kæmper for en 

omfattende reform! En reform der skal sikre at vi i fremtiden får de dygtigst mulige pædagoger. En 

reform der sikrer, at vi kan danne os som individuelle studerende. En reform der giver mulighed for at 

fordybe sig i de områder der motiverer og interesserer den enkelte studerende særligt. Derfor er det 

essentielt at PLS er en del af evalueringen. PLS skal fortsat søge indflydelse på de pædagogstuderendes 

forhold i alle de forum- og organisationer det er muligt, hvad end om det er på Christiansborg, i 

uddannelses- og forskningsministeriet, hos professionshøjskolerne, i de konventionelle- eller på de 

sociale medier. 

Endvidere er det fundamentalt, at vi fortsætter arbejdet med at udvikle organisationen. Efter to år med 

Corona er landet åbnet rigtigt igen. Derfor skal PLS arbejde for at styrke lokalafdelingerne og gøre 

fællesskabet større. Vi skal have flere afdelinger, så vi kan styrke den demokratiske proces og fortsat 

sikre at PLS’ stemme runger og vejer tungt. PLS er #afpædagogstuderendeforpædagogstuderende 
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Arbejdsplanen for 2021-2022 følger sporet fra arbejdsplanen 2020-2021 for at sikre en kontinuerlighed i 

arbejdet med kerneopgaven at skabe forudsætninger for, at de pædagogstuderendes krav opnås. 

 

Evalueringen af pædagoguddannelsen 

Reformen af pædagoguddannelsen fra 2014 evalueres i forsknings- og uddannelsesministeriet i 2021 og 

2022 (vi tror og håber ikke evalueringen er færdig i 2021). Vi skal fortsat bruge svarene fra de 

pædagogstuderende under kampagnen #vorespædagoguddannelse fra 2019, til at formidle de 

pædagogstuderendes ønsker videre. Det vil vi gøre i fortsat dialog med ordførerne på Christiansborg. 

Som PLS har vi ansvar for at formidle et reelt billede, af de pædagogstuderendes ønsker. Derfor har vi 

fortsat som afdelinger og hovedbestyrelse et ansvar for at sætte fokus lokalt, og videreformidle ønsker 

og aktuelle problematikker. 

Æstetikken skal tilbage på pædagoguddannelsen 

I PLS mener vi, at vi skal tilbage til vores rødder. Æstetik har historisk set altid været en stor del af den 

pædagogiske praksis. Som fremtidens pædagoger ønsker vi, at de æstetiske valgfag kan udbydes til alle 

pædagogstuderende. 

• Der skal tilbydes flere æstetiske valgfag på pædagoguddannelsen  

• Alle valgfag skal udbydes på alle campusser 

Pædagogikken som bærende element i pædagoguddannelsen 

I PLS mener vi, at pædagogik som fag, teori og praksis er en grundsten for vores fremtidige arbejde som 

pædagoger. Derfor mener vi, at pædagogikken skal tilbage på uddannelsen som en gennemgående 

faglighed, så vi lærer at reflektere, vurdere og handle på baggrund af pædagogisk viden. Ligeledes 

mener vi, at sociologi, etik og psykologi bør have egne fag på uddannelsen, så vi har en bedre mulighed 

for at begrunde og kommunikere brugen af teorien brugt i undervisningen, i vores fremtidige arbejdsliv 

med både samfundet, men også tværprofessionelt med andre professioner såsom socialrådgivere, 

lærere og sygeplejersker. 

• Pædagogik skal være et selvstændigt og omfattende fag på uddannelsen 

• Fag skal tilbage på uddannelsen, f.eks. Etik, psykologi og sociologi. 
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Praktikken skal ikke være statsstøttet løndumping, men uddannelsesinstitutioner for fremtidens 

pædagoger 

 

I PLS ønsker vi lige vilkår med vores uddannede kollegaer. De pædagogstuderende forventes at løfte 

opgaver tilsvarende de uddannede pædagogers i praktikkerne. Derfor mener vi, at vores indsats skal 

belønnes med højere faglighed, uddannede praktikvejledere, fair løn og ansættelsesforhold på lige fod 

med vores pædagoguddannede kollegaer i praksis. 

• Praktikkerne skal placeres uden for hovedferien og gerne som i 2007-reformen. 

• Studiedage skal løftes til et højere fagligt niveau. 

• Su finansierede praktikker frem for løn- og ansættelsesforhold. 

• Alle praktikvejledere skal have en vejlederuddannelse på diplomniveau. 

• Alle studerende skal være garanteret en pædagoguddannet praktikvejleder 

• Ved praktikvejlederens længere tids fravær har den studerende ret til en tilsvarende stedfortræder 

• De studerende har krav på mindst 2 timers vejledning om ugen 

Tværfaglighed i fokus på pædagoguddannelsen 

I PLS mener vi, at man som pædagogstuderende har ret til et fagligt relevant tværfagligt forløb. Det 

betyder at pædagogstuderende skal arbejde med faggrupper, som målretter sig fremtidigt samarbejde i 

pædagogisk praksis, og at alle pædagogstuderende kan tilbydes forløb med studerende, der er 

tilsvarende langt i deres uddannelser. 

• Det tværfaglige modul skal reelt være tværfagligt. Det kræver, at pædagogstuderende møder og 

indgår i fælles uddannelsesforløb med andre relevante professionshøjskolestuderende. 

• Studerende på det tværfaglige modul skal være sammenlignelige steder i deres respektive 

uddannelser. 

• Studerende skal have krav på at kunne deltage i tværfaglige møder i praktikken. Således at vi er rustet 

til, at kunne varetage fremtidige tværfaglige møder, når vi er færdiguddannede. 

Styrkelse af PLS’ organer 

I PLS er vi en stor organisation, som består af mange forskellige mennesker og politiske organer 

lokalafdelingerne og deres tillidsvalgte, hovedbestyrelsen, forretningsudvalget og den daglig ledelse. For 
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at organisationen kan stå stærkest muligt, er det vigtigt at vi kontinuerligt sætter fokus på at styrke de 

enkelte organer. I år foreslår hovedbestyrelsen at vi sætter et ekstra fokus på følgende to organer 

lokalafdelingerne og forretningsudvalget. 

Lokalafdelingerne 

Lokalafdelingerne er som det største organ i PLS også her vi ser det største potentiale. Vi vil derfor 

arbejde for at sikre, at der er flere tilbud af opkvalificering og udviklingsmuligheder for lokalafdelingerne 

og de lokalt aktive PLS’ere. Konkret nævnes her et par forum der kan være potentiale i. Vi oplevede i år 

til sommerlejren, hvordan vi kunne arbejde på tværs af afdelingerne om at dygtiggøre os selv i en 

disciplin som debat. Vi oplevede her et kæmpe engagement om fælles at blive bedre og hjælpe 

hinanden til at have en positiv oplevelse. Vi tror på, at sommerlejren kan være et fundament for at 

skabe mere opkvalificering samt at den har potentiale, til at tiltale en større del af de aktive i 2022. Men 

også afdelingsweekend i maj ser vi som et arrangement med potentiale, for at styrke relationerne og 

samarbejdet mellem afdelingerne.  

Politisering af Forretningsudvalget 

Det næste år vil vi arbejde for, at vores forretningsudvalg bliver endnu stærkere i det politiske arbejde. 

Det vil vi gøre fordi, at vi ser det som nødvendigt, at forretningsudvalget kan deltage og har lyst til at 

deltage i flere debatter og politiske diskussioner i alle lag og niveauer af samfundet. Det er essentielt for 

at vi kan udbrede de pædagogstuderendes budskab og sikre, at det fremgår højt, klart og tydeligt. 

Derfor vil vi arbejde på at opkvalificere forretningsudvalget og give et valgfrit tilvalg til 

hovedbestyrelsesmedlemmer med lyst og gåpåmod til at dygtiggøre sig selv yderligere. 

Vi vil lave et opkvalificeringskursus der indeholder følgende elementer 

• PLS’ principprogram advanced brug og mandats varetagelse. 

• Meningsdanner (SoMe, samt skriveteknikker) 

• Arguments fremstilling (advanced) 

• Debatteknik 

• Retorik 
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Slut med hykleriet og diskriminationen – Bevar tillæg i praktikkerne  

Vi har på pædagoguddannelsen fortsat to grupper der oplever en markant indtægtsnedgang i de 

lønnede praktikker. De studerende der modtager tillæg til deres SU, som enten enlige forsørgere eller 

modtagere af handicaptillæg. Vi synes det er helt hen i vejret, at det skal gå ud over børn, at deres 

forældre har valgt at gøre en forskel, vel og mærke for andre mennesker, ved at læse til pædagog. 

Ligeledes mener vi det er direkte diskrimination, og på kant med handicapkonventionen, den behandling 

man byder studerende med handicaptillæg. En funktionsvariation forsvinder ikke blot fordi man bliver 

lønnet. 

Derfor vil vi kæmpe for at sikre disse to grupper kan modtage deres tillæg i de lønnede praktikker, 

synkront med at vi fortsat kæmper for at komme tilbage på SU, og ikke som Pinocchio blive til “rigtige 

mennesker”, trods at vi føler vi bliver lønnet 

som træmænd i de to halvårs praktikker, men til rigtige studerende, med tid og mulighed for at kunne 

eksperimentere og med rum til fordybelse.  Den ene kamp udelukker nemlig ikke den anden. Alt for 

længe har denne uretfærdighed stået på, og det er på tide at gøre op med den. 

 

Bæredygtig økonomi 

 

Hovedbestyrelsen har i 2020-2021 undersøgt mulighederne samt indstillet handlemuligheder til 

Årsmødet 2021, for at sikre en bæredygtig organisationsøkonomi. Men vi er langt fra i mål, selv med 

disse indstillinger. Derfor anbefaler vi, at hovedbestyrelsen endnu et år (2021-2022), har fokus på at 

skabe en bæredygtig organisationsøkonomi. 

• HB skal afsøge muligheden for alternativ finansiering. 

• HB skal afsøge muligheden for at arbejde med budgetter, som varer i en længere periode end år til år, 

så man kan få en mere stabil økonomi.  
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Tydelig kommunikation 

Vi vil i PLS det næste år arbejde på at skabe en mere klar og tydelig kommunikation omkring PLS’ 

værdier, holdninger og politiske arbejde. Dette mener vi starter med, at der på hjemmesiden mere 

tydeligt fremviser hvad vi kæmper for. Vi skal i højere grad huske, at vi er fremtidens pædagoger, og at 

vi også kæmper for vores arbejdsliv og fremtidige arbejdsmiljø. 

• En analyse af behovet for en ny hjemmeside 

• Øget brug af SoMe og presse.
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