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PRAKTISK

INFORMATION

Vi er glade for, at du har tilmeldt dig PLS’ Års-
møde. Her skal vi træffe beslutninger, omkring 
fremtiden for PLS som organisation. Hvis du 
har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
PLS’ forpersoner; Emma Lehmann Steensen på 
emms@pls.dk, Kirstine Marie Vesterholm Han-
sen på kmvh@pls.dk eller Mikkel Bøgh Eriksen 
på mie@pls.dk 
 
I Årsmødemappen finder du dét, der skal be-
handles på årsmødet i løbet af weekenden. I år 
gælder dette PLS’ politiske papirer, vedtægts-
ændringer, Hovedbestyrelsens beretning fra det 
forgangne år, samt hvad vi i PLS skal arbejde 
med det næste år.

Vi håber at du sammen med dine medstuderende 
vil diskutere hæftets indhold inden Årsmødet. I 
hæftet finder du også deadlines for ændringsfor-
slag til de forslag, der allerede ligger. Alle forslag 
skal indleveres til www.pls.dk/forslag.

Hvor skal vi være?
Årsmødet afholdes på Metalskolen Jørlunde, 
Slagslundevej 13, 3500 Slangerup. Der er ar-
rangeret en bus til Metalskolen om fredagen d. 
28/10, som kører fra Københavns Hovedbane-
gård (Ingerslevgade) kl. 14:15.

Transport
Vi dækker dine transportomkostninger til PLS’ 
Årsmøde i det omfang vores rejserefusionsregler 
tillader det. Hvis du er med tog, skal du selv læg-
ge ud for din togbillet. Husk at købe UNG-billet.
Du får refunderet billetten via dette link: https://
www.pls.dk/refusion - Husk at gemme din kvitte-
ring og billet.

Har du ikke mulighed for selv at lægge ud for din 
togbillet, skal du kontakte Sekretariatsleder Jacob 
Fogh-Petersen på jafp@pls.dk
Hvis du er med bil, dækker vi, hvad der svarer til 
en DSB standard UNG-billet for en tilsvarende 
rejse. Har du flere deltagere med i bilen, er du 
berettiget til følgende kørselsgodtgørelse: 
2 personer i bilen: 2,00 kr. pr. km. 
3 eller flere personer i bilen: 2,50 kr. pr. km.

Indskrivning
Årsmødet begynder fredag, og der er indskriv-
ning mellem kl. 15:00 og 16:00.

Mad
Der er fuld forplejning under Årsmødet. Under 
Årsmødet vil der være mulighed for at købe 
drikkevarer m. m.

Overnatning
Overnatning sker på 2 personers værelser. 

#plsÅM22
Årsmødets hashtag er: #plsÅM22

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?
PLS’ sekretariat er med på Årsmødet. Har du 
spørgsmål eller brug for hjælp er du velkommen 
til at henvende dig. 



   

DEADLINES

TIDSPLAN FORMALIA

Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til PLS 
senest 30. september

Opstillinger
Opstillinger til PLS’ Forpersoner og Forretningsud-
valg skal indsendes til PLS senest 7. oktober klokken 
12.00.

Budgetændringer
Forslag til Budgetændringer skal indsendes til PLS 
senest 14. oktober

Her finder du Årsmødets ”spilleregler” og weeken-
dens dagsorden. Forretningsordenen vedtafes ved 
Årsmødets begyndelse og gennemgås af dirigen-
terne.  
 
Valg af dirigenter og referenter 
Hovedbestyrelsen indstiller Anna Zahr og Jakob 
Bonde som dirigenter. Indstillede til referenter vil 
blive præsenteret på årsmødet.  
 
Dagsorden 
Ifølge PLS’ vedtægter paragraf 6 skal dagsordenen 
indeholde: 
 
1. Valg af dirigenter og referenter 
2. Godkendelse af forretningsorden 
3. Beretning fra Hovedbestyrelsen 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 
godkendelse 
5. Fremlæggelse og behandling af Hovedbestyrel-
sens forslga til budget 
6. Indkomne forslag (herunder udtalelser) 
7. Principprogram (behandled i lige år) 
8. Arbejdsplan 
9. Politiske papirer (genbehandles i ulige år) 
10. Forslag til PLS’ vedtægter til vedtagelse 
11. Fastsættelse af kontingent til vedtagelse 
12. Valg af tre frikøbte forpersoner 
13. Valg af fire ordinære medlemmer af forret-
ningsudvalget 
14. Valg af to kritiske revisorer 
15. Eventuelt

Fredag 
15.00-16.00 Indkvartering 
15.30-16.00 Intro til førstegangsdeltagere 
16.00-17.00 Velkommen 
17.00-18.15 Beretning og debat 
18.15-19.00 Vedtægter - debat og vedtagelse 
19.00-19.30 Aftensmad 
19.30-20.15 Præsentation af hovedbestyrelsens   
  indstilling til arbejdsplanen 
 
Lørdag
09.00-09.15  Navneopråb og morgensang
09.15-09.45 Præsentation af indkomne forslag   
  (herunder udtalelser)
09.45-10.15  Præsentation af politikpapirer til  
  vedtagelse 
10.15-11.30  Delegationsmøder
11.30-11.45  Valg til forpersoner
11.45-12.00  Valg til forretningsudvalget
12.00-13.00  Frokost
13.00-14.30  Ungdomspolitiker Debat
14.30-15.00  Principprogram. Debat del 1
15:00-15:10 Afslæring af valg til FU 
15.10-15.30  Kaffepause
15.30-16.00  Principprogram. debat del 2
16.00-16.30  Valg til kritisk revision
16.30-17.30  Delegationsmøder
17.30-18.00  Pause og klargøring til middag 
18.00-18.30 Bobler v. Georg Poulsen Auditoriet 
18:30-02:00 Middag og Årsmødefest 
 
09.00-09.30  Indkomne forslag (herunder udtalel-  
  ser) - Debat og vedtagelse
09.30-10.00  Politikpapirer - Debat og vedtagelse
10.00-10.30  Principprogram - Debat og vedtagelse
10.30-12.00  Økonomi. Fremlæggelse og god  
  kendelse af regnskab 2021. Debat og   
  vedtagelse af budget     
  2023 samt kontingentfastsættelse
12.00-13.00  Frokost
13.00-15.00 Eventuelt, afslutning og  
  tak for denne gang
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Som PLS’ere har vi en forventning til hinanden om, 
at vi gensidigt opfører os ordentligt overfor hinan-
den. Det vil sige, at man taler ordentligt, man bry-
der ikke andres grænser og man er med til at sikre 
at alle er trygge og har det godt, i de interaktioner 
og sociale sammenhænge man har på kryds og 
tværs af organisationen. Til PLS’ nationale arrange-
menter kan man altid kontakte en ædruvagt, hvis 
man føler sig utryg eller på anden måde har brug 
for assistance.

I PLS, anser vi grænseoverskridende adfærd som 
værende defineret af individets oplevelse af situ-
ationen. En hvilken som helst oplevelse af græn-
seoverskridende adfærd skal tages alvorligt og 
behandles af personsagsudvalget, hvis individet 
ønsker det.

Grænseoverskridende adfærd tolereres ikke, ej 
heller i eksterne fora, og vil blive sanktioneret ved 
brud. (Grænseoverskridende adfærd kan være, 
men er ikke begrænset til: Intime situationer, mob-
ning, bagtalelse, diskrimination, en handling der 
opleves som grænseoverskridende, situationer hvor 
der ikke er givet positivt samtykke, fra den person 
der er blevet udsat for den grænseoverskridende 
adfærd.)

Mangfoldighed
I PLS er er der plads til alle, også minoriteter. IN-
GEN skal opleve diskriminerende adfærd af nogen 
art til PLS-arrangementer.

Vi forsøger så vidt muligt at se individet, uden for-
udgående forståelser, så vi kan agere uden at være 
dømmende i vores omgang med andre. Vi aner-
kender, at vi alle har noget med 
hjemmefra - det skal vi være klar over, så vi ikke 
overskrider andres grænser, men i stedet giver 
plads til alle. PLS giver ikke plads til nogen former 
for diskriminerende adfærd.

 
 
 

 
Fester / sociale arrangementer
Det er forbudt at medbringe egen alkohol til PLS’ 
nationale arrangementer. PLS’ vil gøre sit bedste for 
at der er drikkevarer til rådighed der falder i alles 
smag.

Der er altid ædruvagter til stede på PLS’ nationale 
arrangementer, som man kan henvende sig til, hvis 
man har problemer, føler sig utryg, har det dårligt 
eller har brug for anden hjælp.

Ædruvagterne vil blive nævnt og peget ud ved 
arrangementernes start, ligeledes vil deres kontak-
toplysninger på den ene eller anden måde være 
tilgængelige.

Vi har alle et ansvar for at sikre at alle har det godt, 
men ædruvagter har et særligt ansvar for at hjælpe 
den enkelte, med at vurdere om alkoholindtaget 
har taget overhånd.

PLS sørger for, at der er til nationale arrangemen-
ter, tages kosthensyn til de med behov herfor.

Tillidsvalgte
Som tillidsvalgte har man et særligt ansvar. Dette 
ansvar er gensidigt, lever man ikke op til sit tillids-
hverv eller opfører sig grænseoverskridende, må 
man forvente at blive sanktioneret med tanke på at 
man er tillidsvalgt.

Som tillidsvalgte har man en pligt til at være op-
mærksom på det ulige magtforhold der er imellem 
de tillidsvalgte og øvrige PLS-medlemmer/andre. 
Derfor er det essentielt, at tillidsvalgte går forrest, 
og opfører sig efter samværspolitikken.

Som tillidsvalgt, har man en særlig forpligtigelse 
til at få alle til at føle sig godt tilpas og sikre at alle 
føler sig som en del af fællesskabet.

Behandling af personsager i PLS
Beskrivelsen af behandling af personsager findes i 
”PLS personsagsbehandlings forretningsgangen”.
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FORRETNINGSORDEN

Forretningsordenen vedtages ved Årsmødets begyndelse og  
gennemgås af dirigenterne. Daglig ledelse indstiller følgende 
forslag til forretningsorden.

Åbningsprocedure
 
1. Sekretariatslederen åbner årsmødet og leder valget af dirigenter
 
2. Dirigenterne konstaterer årsmødets lovlighed
 
3. Dirigenterne konstaterer årsmødedeltagernes mandat

Forhandlingsprocedure

4. Dirigenterne leder mødet i henhold til forretningsordenen. 
Dirigenterne påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parla-
mentarisk orden opretholdes. Årsmødets deltagere skal således rette 
sig efter dirigenternes anvisninger.

5. Medlemmer af PLS kan begære ordet. Indbudte gæster kan uden 
for dagsordenens punkter overbringe korte hilse taler efter aftale 
med dirigenterne.

6. Dagsordenens punkter optages til behandling i den rækkefølge, 
dagsordenen angiver. Afvigelser herfra kan kun ske med Årsmø-
dets godkendelse. Dirigenterne fremlægger herefter en alternativ 
tidsplan.

7. Forslag, der ikke er på dagsordenen, kan ikke optages til forhand-
ling, medmindre Årsmødet godkender det. 

8. Indtegning af talere kan først begynde, når forhandlingerne om 
det pågældende punkt begynder. 

9. Ingen kan få ordet uden dirigenternes samtykke. Man får ordet i 
den rækkefølge, det er begæret. Førstegangstalere har forrang til det 
aktuelle punkt. Dirigenter kan fravige tale rækken for at give lejlighed 
til en kort opklarende bemærkning eller tvivlsspørgsmål, som ikke 
må vare over 1 minut. 

 

10. Forslag om indskrænkning af taletiden eller afslutning af debat-
ten sættes straks og uden diskussion til afstemning. Kommer der 
nye synspunkter ind i debatten, kan denne åbnes igen. Forslagsstil-
lerne har ret til en afsluttende bemærkning. 

11. Dirigenterne skal fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig 
til emnet. 

12. Begærer en taler ordet til forretningsordenen, skal dirigenterne 
straks give vedkommende ordet. Vedkommende skal ved begæ-
ring af ordet oplyse, til hvilket punkt i forretningsordenen ordet 
begæres. 

13. Forslag skal afleveres til sekretariatet skriftligt, forsynet med 
navn samt uddannelsessted, eller udfyldes på www.pls.dk/forslag. 
Dirigenterne har mulighed for at suspendere muligheden for at 
kunne aflevere ændringsforslag på papir, således at årsmødet kun 
kan indlevere forslag via hjemmesiden. 

14. Hvis ikke andet er angivet på tidsplanen, er sidste frist for indleve-
ring af ændringsforslag sammenfaldende med starttidspunktet for 
forhandlingerne iflg. Den vejledende tidsplan.

15. Under valgprocedure kan ordet ikke begæres. Undtaget herfra er 
procedurespørgsmål til forretningsorden.

16. Der nedsættes et stemmeudvalg bestående af maks. Seks perso-
ner, som foretager stemmeoptællingen ved personvalg. Personer der 
er på valg, kan ikke sidde i stemmeudvalget. 

17. Hovedbestyrelsen nedsætter et redaktionsudvalg på maks. Fem 
deltagere. Udvalget forestår evt. sammenskrivning og redaktionelle/
sproglige justeringer. Udvalgets forslag erstatter ikke de oprindelige 
forslag, medmindre dette trækkes af forslagsstilleren. Redaktionsud-
valget afholder møde med dirigenterne og referenter. 
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18. Valgproceduren følger processen beskrevet i PLS’ vedtægter. 

19. Tvivlsspørgsmål, der ikke afgøres af nærværende forretningsor-
den, afgøres af Årsmødet. 

20. Der skrives referat af beslutninger, truffet på Årsmødet. Referatet 
underskrives af dirigenterne og referenterne.

21. Der er alkohol- og rygeforbud i salen, hvor Årsmødet afholdes. 
Dette gælder under behandling af dagsordenspunkter såvel som i 
pauserne. Ved behandling af dagsordenspunkter er det ikke tilladt 
at tale i telefon i Årsmødesalen. 

22. Ændringsforslag til ændringsforslag til ændringsforslag skal stil-
les skriftligt til dirigenterne under det aktuelle punkt, som forslaget 
forholder sig til, undtaget vedtægtsændringer. 

23. Ændringsforslag til ændringsforslag til ændringsforslag til 
vedtægter stilles inden den angivne deadline. 

24. Under forhandlinger og diskussioner må der ikke råbes tilråb.



KRITISK REVISION

Ifølge vedtægterne skal der på Årsmødet vælges 2 kritiske revisorer. 
Kritiske revisorer er med til at sikre, at foreningen drives efter det 
budget, som Årsmødet beslutter samt at det regnskab, der forelægges 
på Årsmødet er i overensstemmelse hermed. De skal med andre ord 
bedømme om de økonomiske dispositioner er rimelige og forsvarlige i 
forhold til:

- Vedtægter
- Beslutninger taget af hovedbestyrelsen og Årsmødet

Hovedbestyrelsen indstiller _____ og _____ som kritiske revisorer. 
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HOVEDBESTYRELSENS

BERETNING
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4.2A Beretning 2022 intro. 
År 2022 har på mange måder været et specielt 
år for PLS. Endelig kom vi ud af Corona skyg-
gen, om end at vi stadig oplever senfølger. De 
tre valgte forpersoner, valgt på sidste årsmøde 
har alle trukket sig i løbet af året. Rusland 
invaderede ukraine, og vi mærker alle inflati-
onen og usikkerheden, både som organisation 
og som individer.  I starten af året rykkede 
PLS teltpælene op, og flyttede fra rosenvæn-
gets allé til Sundkrogskajen. 
Sidst men ikke mindst, så er det er i år vores 
30 års jubilæum og det skal vi naturligvis 
markere på rette vis her under årsmødet! 
Derfor vil hovedbestyrelsen opfordrer til, at vi 
alle giver den lidt ekstra gas til den store fest 
i morgen aften - hvor temaet som den største 
selvfølge er fødselsdagsfest. 

Sammen med BUPL og Socialpædagogerne 
har PLS i år kæmpet for, at få sat fokus på 
evalueringen af pædagoguddannelsen. Samt 
at sætte fokus på den faglighed vi som pæ-
dagogstuderende og kommende pædagoger 
besidder. I alle de forum PLS er kommet i har 
budskabet været tydeligt. Uddannelsen skal 
styrkes. Børn, borgere og brugere fortjener at 
det er de dygtigste og kompetente pædago-
ger der står klar til at varetage deres trivsel, 
udvikling og livsglæde - det skaber de bedste 
forudsætninger for gode liv og gode sam-
fundsborgere. Men vi har også tydeligt fået 
leveret budskabet, at få at sikre kvalificeret 
og nok arbejdskraft i fremtiden. Så er det en 
for politikerne helt låst opgave, at sikre bedre 
arbejdsvilkår og løn som pædagog. 

I hovedbestyrelsen har vi arbejdet hårdt på 
at leve op til arbejdsplanen. Men vi må også 
konkluderer, at der er punkter såsom “Slut 
med hykleriet og diskriminationen – Bevar 
tillæg i praktikkerne” hvor vi har haft svært 
ved at leverer på det ønskede resultat. Det 
er en lang sej kamp, der kræver at vi også 
fremadrettet bliver ved med at kæmpe for 
ændringer. Hovedbestyrelsen har arbejdet i 
dybden med evalueringen af pædagoguddan-
nelsen, herigennem har hovedbestyrelsen fået 
opbygget en stor viden omkring de nationale 
forskelle uddannelserne imellem.
Hovedbestyrelsen har i år indstillet en meget 
åben arbejdsplan til årsmødet. En arbejdsplan 
der giver hovedbestyrelsen mulighed for at 
opbygge en stærkere organisation, uden at 
være bundet af at skulle kæmpe 117 andre 
kampe samtidige. Det er hovedbestyrelsens 
vurdering, at vi skal fokuserer på kerneopga-
verne i 2023.  
 
4.2b Evaluering af pædagoguddannelsen
Evalueringen af pædagoguddannelsen har ef-
terhånden været længe undervejs. Lige inden 
sommerferien gik rygterne på, at nu ville der 
komme fart i processen, da læreruddannelsen 
nærmest var færdigforhandlet. Læreruddan-
nelsen tog markant længere end rygterne gik 
på. Til gengæld har læreruddannelsen sat en 
spændende præcedens for flere af de ønsker, 
vi i PLS også har for pædagoguddannelsen. 
Bl.a. Flere timer og mere feedback, samtidige 
er kompetencemål helt fjernet fra bekendtgø-
relsen af læreruddannelsen.  
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Nu står vi foran et folketingsvalg, og forventer 
derfor at evalueringen af pædagoguddannel-
sen bliver en af de første arbejdsopgaver for 
en eventuel ny uddannelses- og forskningsmi-
nister. 

Vi har fortsat brugt resultaterne fra kampag-
nen i 2019, #Vorespædagoguddannelse, men i 
hovedbestyrelsen har vi haft en lang og kom-
pleks proces, hvor vi har diskuteret og drøftet 
vores krav fra flere perspektiver: et uddannel-
ses teknisk perspektiv, Et forhandlings per-
spektiv, hvad kan vi samarbejde med andre 
organisationer og politiske partier omkring? 
og sidst men ikke mindst et perspektiv hvor 
vi har i dybden drøftet, hvordan vores krav 
bedst muligt kan implementeres på pædagog-
uddannelsen, det har givet os nogle af de svar 
som vi ved vi vil blive afkrævet i de kommen-
de forhandlinger.

Vi har i år, brugt meget energi på at skabe 
gode relationer til i særdeleshed de politiske 
partier i regeringen, samt de partier der har 
dannet parlamentarisk grundlag for regerin-
gen. Derfor håber vi, at vi får en ny stærk re-
gering der i samme grad, ønsker at inkluderer 
os som pædagogstuderendes repræsentanter i 
den kommende arbejdsproces omkring en ny 
pædagoguddannelse - for vi ønsker en reform 
og ikke blot en kort evaluering. Det skylder 
vi både kommende pædagogstuderende, men 
også de børn, borgere og brugere der er helt 
afhængige af, at vi får en uddannelse der gør, 
at vi kan varetage og understøtte deres udvik-
ling og behov bedst muligt.

I år 2021 har hovedbestyrelsen kæmpet for en 
ny pædagoguddannelse med følgende forbed-
ringer: 

- Pædagogik tilbage på skemaet
- Bedre tid til forberedelse til vores undervi-
sere
- Flere undervisningstimer og mere feedback
- Mere æstetik på pædagoguddannelsen
- Semester opbygning i stedet for modulop-
bygning
- SU-finansierede praktikker
- Uddannede praktikvejleder garanti
- Vejlednings garanti 2 timer per uge
- Ret til deltagelse i tværprofessionelle møder

Og mange, mange flere. 

Til sidst vil vi slutte denne del af beretningen 
af med en anbefaling: en anbefaling til års-
mødet om, at kampen fortsættes og sættes 
som den absolutte førsteprioritet for næste års 
hovedbestyrelse. 
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4.2C Styrkelse af PLS’ organer 
Lokalafdelingerne
Hovedbestyrelsen satte sig for at sikre mulig-
hederne for opkvalificering af afdelingerne og 
de lokale aktive. Dette forsøgte vi at tilgodese 
ved at låne inspiration fra et tidligere PLS 
arrangement som var “afdelingsweekend”, 
dermed gjorde vi noget ekstra ud af at få 
noget fagligt indhold ind i vores sommerlejr. 
Det gjorde vi ved at invitere en skuespiller til 
at komme og holde et oplæg om taleteknik, 
og en repræsentant fra Lærerstuderendes 
Landskreds der var erfaren inden for aktivis-
me, som underviste i organisering. Derudover 
valgte vi at gentage succesen med debatkon-
kurrence fra sidste år. Til aktivaftenen før 
kursus er vi også fortsat med at lave opkva-
lificering med de deltagende afdelinger. Til 
aktivaften før kursus i april var der opkvalifi-
cering i sociale medier og brug af brands på 
politiske organisationers medier.   

Der er stadig lang vej før vi er i mål med at 
styrke lokalafdelingerne, som stadig halter 
efter en COVID-19 pandemi, men vi har haft 
success med at åbne lokalafdelinger, i hen-
holdsvis Odense, Bornholm og Holstebro.

Politisering af forretningsudvalget
Vi havde store ambitioner om at opkvalificere 
vores forretningsudvalg i 2022. Vi startede ud 
med at indhente et tilbud fra Tænketanken 
Cevea. De takkede ja, til at opkvalificere os 
igennem en række online og fysiske kurser 
i historiefortælling, læserbrevs-workshop, 
debattræning og et SoMe kursus. 

Vi nåede at afholde de to første workshop, 
med deltagere fra både forretningsudvalget og 
hovedbestyrelsen. SoMe kurset skulle afholdes 
internt, men grundet stor udskiftning i forret-
ningsudvalget det sidste år, er dette ikke nået. 
På sommerlejren i juli blev der afholdt debat-
træning i forbindelse med PLS’ debatkonkur-
rence. 

4.2D Slut med hykleriet og diskriminatio-
nen – Bevar tillæg i praktikken
Nogle kampe er lange og seje. Hovedbesty-
relsens arbejde med dette punkt har været og 
er fortsat en lang og sej kamp. Hovedbesty-
relsen har overalt, hvor det har været muligt, 
præsenteret og fremlagt problematikkerne i 
skævheden, når de studerende er i praktik. 
Alle steder bliver det taget godt imod, men 
der er også langt fra idé til handling og derfor 
er denne kamp, en af de kampe som skal fort-
sætte i fremtiden. En kamp som i fremtiden 
skal sikre et mere lige uddannelsessystem. 
 
4.2E Bæredygtig økonomi 
I Hovedbestyrelsen har vi igen i år arbejdet 
med at gøre organisationens økonomi mere 
bæredygtig, vi har dog ikke arbejdet med 
alternativ finansiering eller budgetter der 
gælder mere end et år. I stedet har vi kigget på 
hvordan vores årlige budget kan gøres mere 
bæredygtigt. I den proces har vi både været 
kritiske på vores budget, og set efter hvor vi 
kan spare på udgifterne, uden det går alvorligt 
ud over hvordan vores medlemmer, oplever 
vores ydelser. I den proces fandt vi omkring 
350.00 kr. der hovedsageligt vil komme fra 
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effektivisering af intern mødeaktivitet. Der-
udover har vi også set på vores største ind-
tægtskilde, kontingentet. Her har vi valgt at 
indstille en kontingentstigning. Denne kon-
tingentstigning kommer både i lyset af den 
nuværende inflation, men også med et mål 
om at blive en mere økonomisk bæredygtig 
organisation, på den anden side af denne 
nuværende økonomiske krise.  
 
4.2F Tydelig kommunikation 
I PLS har vi det sidste års tid arbejdet på at få 
mere tydelig kommunikation, både omkring 
PLS værdier og budskaber, men også i forhold 
til en øget synlighed på sociale medier. 
Noget af det der har været stort fokus på, har 
været vores hjemmeside, som skulle analyse-
res i forhold til behovet for en ny og konklu-
sionen er klar, vi skal have en ny og det SKAL 
ske i løbet af det kommende år. Ikke kun 
grundet tydelig kommunikation og synlig-
hed, men også da siden ikke virker optimalt 
mere.Vigtigt er det at den nye hjemmeside 
bliver nemmere at finde rundt i og kan blive 
en langt bedre platform i forhold til tydelig 
kommunikation omkring PLS’s budskaber 
og kampe, men også de pædagogstuderendes 
rettigheder.
I forhold til PLS’s brug af sociale medier, er 
vi blevet tydelige på hvad der skal lægges op 
på hvilke platforme, vi vil bruge facebooksi-
den til at informere om pædagogstuderendes 
rettigheder, om vores arrangementer til med-
lemmerne og lignende. Det er instagram der 
bruges til at lægge op, hvad vi i daglig ledelse 
deltager i, samt mere dagligdags ting. Vi har 

arbejdet med at finde gode måder til at få 
delt billeder med hinanden og brugt dem de 
steder hvor de har relevans. Så PLS’s medlem-
mer både nemt kan finde den vigtige viden i 
forhold til deres rettigheder og muligheder i 
PLS, men også kan følge med i hvad PLS går 
og laver på et mere dagligt plan, hvilke politi-
ske områder vi er inde over og hvilke arrange-
menter vi deltager i.



LOKALE

BERETNINGER
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Vi i PLS Hjørring har fået 3 nye aktive medlem-
mer, hvilket vi er utroligt glade for så vi har fået 
en stærkere og bedre afdeling, hvor der sker en 
helt masse spændende aktiviteter.
Vi har blandt andet lavet bingo, hvor vi fik 
utroligt mange sponsorgaver fra hele byen, alle 
dem der kom med til dette arrangement syntes 
det var en succes. 

Vi har samarbejdet med LL, SLS og NAKU 
hvor vi holdte grisefest, her var vores formål at 
samle uddannelserne på tværs af skolen, da vi 
alle sammen kan blive potentielle kolleger i lø-
bet af vores kommende arbejdsliv. Her havde vi 
forskellige aktiviteter, hvor vi havde 10 blande-
de hold fra alle uddannelserne. Efter dette var 
der fælles spisning og fest. 

Udover det så har vi afholdt to foredrag:
Rolf Eggert i samarbejde med BUPL og Social-
pædagogerne.
Sanne Søndergaard (voksenmobning) i sam-
arbejde med LL, arrangementer på tværs og 
UCN. 

Vores intro oplæg i februar og i september er 
gået rigtig godt, med høj indmeldings procent. 
Derudover var vi så heldig at få lov til at holde 
intro oplæg i Randers hvilket gik fint. 

Vi glæder os til det nye år.

 
 
Kære årsmøde!
Siden sidste årsmøde har vi måtte sige farvel til 
3 aktive medlemmer i PLS Jelling. Heriblandt 
vores økonomiansvarlige, hvilket har betydet, at 
der har været lidt udfordringer med det natio-
nale bankskifte. Økonomiposten er blevet taget 
af vores nyeste medlem, Camilla, fra dette års
vinterstart. Udover en ny økonomiansvarlig, 
har der også været et skift af HB-medlem, da 
Anna har besluttet at træde ind i FU. Den nye
HB’er er blevet Miriam, og som noget nyt har vi 
i jelling også fået en HB-suppleant som er Chri-
stian. Da vi har måtte sige farvel til 3 aktive
betyder, det at vi nu har en afdeling bestående 
af 6 personer. I Jelling kommer vores aktive fra 
forskellige årgange og specialiseringer, hvilket
gør at vi har en god føling med hvad der rør sig 
på uddannelsen. Vi har været så heldige at 5 af 
vores aktive, har været tutorer for det nystarte-
de hold, og derfor håber vi på en bedre indmel-
dings procent og dermed flere aktive. (Vi havde 
først introoplæg efter deadline for dette skriv 
:D) 
Igennem det sidste år, har vi i Jelling
lagt meget fokus på at (gen)skabe en
god relation til vores nye uddannelsesleder. Ud 
over dette har et af afdelingens store fokusom-
råder også været, at forbedre introforløbet.
Dette har vi været med til at gøre, ved
at give udtryk for at der skulle udskiftes
en mentor, mindre tungt program og mere 
struktur over skema og

HJØRRING JELLING
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Året i PLS Aalborg er gået lidt op og ned. Vi 
startede ud med introoplæg efter juleferien, hvor 
vi fik nogle nye medlemmer. Herefter prøvede vi 
at afholde en omgang faglig pizza der gik mindre 
godt. Til gengæld har vi holdt pølser og pils om 
sommeren som sommerafslutning, hvilket var 
mere populært end den faglige pizza.  
 
Efter sommerferien har vi planlagt et arrangement 
i samarbejde med SL, BUPL og PLS Hjørring, hvor 
vi har inviteret Rolf Eggert. 
 
Vi har også afholdt introoplæg som vi håber kan 
skaffe nogle flere aktive medlemmer, nu hvor 3 ud 
af 5 af de aktive stoppede. Der fremmødte 6 del-
tagere til vores generelforsamling, hvor vi fortsat 
har medlemmer i fagforeningerne samt hovedbe-
styrelse. Men efter tiden er gået er 2 af vores aktive 
stoppet på baggrunden travlhed og børn, en er 
blevet færdiguddannet og sidst men ikke mindst 
er Emma blevet forperson. Så nu er der de 2 sidste 
tilbage, som fortsætter kampen og forhåbentlig får 
nogle flere nye aktive medlemmer ind ved dette 
nye rul af nyopstartede studerende – og så har vi 
hovederne i blød efter nye og mere spændende 
events.

AALBORG

skoledagen i introperioden. Dette er vi  
lykkes med! Vi har også kæmpet for at tutorer-
ne skulle forblive en del af introforløbet, da der 
desværre var snak om at sløjfe dem. Men her har 
vi også lykkes med at beholde dem!
Selvom at det har været lidt af et turbulent år for 
Jelling, er vi en god gruppe af aktive, med god 
energi, som glæder os til at se hvad de nye PLS 
år bringer. 

De kærligste hilsner 
PLS afdelingen i Jelling
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Vedtaget på PLS årsmøde 5. november til 7. 
november 2021 

NAVN OG HJEMSTED
§ 1 Pædagogstuderendes LandsSammenslut-
ning (PLS). Foreningens hjemsted er Køben-
havn. 

PÆDAGOGSTUDERENDES LANDSSAM-
MENSLUTNINGS FORMÅL
§ 2 PLS er en selvstændig og partipolitisk 
uafhængig organisation bestående af
pædagogstuderende, hvis formål er at skabe 
forudsætninger for, at de pædagogstuderen-
des krav opnås. Det værende sig; undervis-
ningsmæssige, faglige, demokratiske/demo-
kratisikrende, pædagogiske, økonomiske, 
fag-, social- og studiepolitiske samt overens-
komstmæssige krav. PLS skal oplyse, politi-
sere og aktivere de pædagogstuderende og 
sikre pædagogstuderendes indflydelse lokalt, 
regionalt, nationalt og internationalt. PLS skal 
kæmpe for den bedst mulige pædagoguddan-
nelse samt bidrage til den generelle pædagogi-
ske udvikling. Formålet skal realiseres gen-
nem aktiviteter på lokalt, regionalt, nationalt 
og internationalt niveau. Aktiviteterne skal 
være i overensstemmelse med PLS’ vedtagne 
principprogram. PLS kan for at opfylde sit 
formål samarbejde med andre organisationer 
og grupper, hvis formål og interesser er for-
enelige og i overensstemmelse med PLS.

MEDLEMSKAB AF PLS
§ 3 De der kan optages som medlemmer er 
studerende på uddannelsen til henholdsvis

professionsbachelor som pædagog eller 
professionsbachelor i diakoni og specialpæ-
dagogik. Medlemmer af PLS kan vælge aktivt 
medlemskab af Socialpædagogerne eller 
Forbundet for pædagoger og klubfolk (BUPL) 
efter gældende retningslinjer i henholdsvis 
Socialpædagogernes / BUPL’s vedtægter. 

Stk. 2 Indmeldelse foretages til sekretariatet i 
København. Medlemsrettigheder opnås fra
indmeldelsesdagen. Indmeldelsesdagen 
er registreringsdatoen i medlemsregistret. 
Medlemskab gælder for en periode på mindst 
3 måneder, og opsigelse heraf kan kun ske til 
udgangen af et kvartal. Personer, der optages 
eller genoptages som betalende medlemmer, 
har ikke ret til juridisk bistand, før de har 
været medlemmer i 1 måned. Medlemmer, 
der slettes på grund af restance, generhverver 
først deres ret til juridisk bistand 3 måneder 
efter genoptagelsen af medlemskab. 

Stk. 3 Medlemmerne har pligt til at overholde 
PLS’ vedtægter.
 
Stk. 4 Medlemmerne er forpligtede til at give 
PLS oplysninger om uddannelsessted,
færdiggørelsestidspunkt, orlov og bopæl samt 
alle ændringer i disse forhold.
 
Stk. 5 Udmeldelse skal ske til sekretariatet i 
København og kan kun finde sted til udgan-
gen af en betalingstermin, medmindre udmel-
delsen skyldes færdiggørelse af uddannelsen.
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Stk. 6 Studerende, der har orlov fra pædagog-
studiet, kan opretholde deres medlemskab af 
PLS i orlovsperioden. 

Stk. 7 Studerende, der afslutter uddannelsen i 
sommermånederne af et kalenderår, kan
bibeholde deres medlemskab af PLS frem til 
næstkommende ordinære Årsmøde. 

Stk. 8 Tillidsvalgte, der slettes på grund af re-
stance eller udmeldes af anden grund, mister 
deres tillidspost med øjeblikkelig virkning. 

Stk. 9 De frikøbte forpersoner er uafhængigt 
af deres studieforhold medlemmer af PLS. 
 
PLS’ OPBYGNING
§ 4 PLS’ virksomhed udøves gennem følgende 
organer: 

▶ Årsmøde (§ 5-8)
▶ Hovedbestyrelse (§ 9)
▶ Forretningsudvalg (§ 10)
▶ Forpersoner ( § 11)
▶ PLS-afdelinger (§ 12) 
 
Årsmøde
§ 5 Årsmødet er PLS’ øverste myndighed. 
Årsmødet afholdes hvert år i oktober måned. 

Stk. 2 Tilmelding til PLS’ Årsmøde skal være 
sekretariatet i hænde senest 14 dage før Års-
mødets start. 
 
Stk. 3 Alle medlemmer af PLS, der har betalt 
kontingent eller kan fremlægge dokumentati-
on for betalt kontingent, kan deltage og opnå 
stemmeret på PLS’ Årsmøde, såfremt de har 
tilmeldt sig rettidigt. 

Stk. 4 Retningslinjerne for deltagelse fastsæt-
tes af PLS’ Hovedbestyrelse 

Stk. 5 Årsmødet indvarsles af Hovedbesty-
relsen med mindst 2 måneders varsel med 
angivelse af foreløbig dagsorden samt tid og 

sted for Årsmødets afholdelse. Indvarslingen 
bekendtgøres ved udsendelse til afdelinger og 
via PLS’ tilgængelige kommunikationsveje. 

Stk. 6 Forslag til vedtægtsændringer, der øn-
skes behandlet på Årsmødet, skal være
Hovedbestyrelsen i hænde senest 4 uger før 
Årsmødets start. Hovedbestyrelsen har dog 
mulighed for at sammenskrive lignende 
ændringsforslag med samtykke fra forslags-
stillere op til Årsmødets start. Det er muligt at 
stille ændringsforslag til ændringsforslag på 
selve Årsmødet. 

Stk. 7 Forslag til budgetændringer, der ønskes 
behandles på Årsmødet skal være hovedbe-
styrelsen i hænde senest 2 uger før Årsmødets 
start. Alle ændringsforslag til budget skal
indeholde finansieringsforslag. 

Stk. 8 Opstilling til forretningsudvalget og 
forperson skal ske skriftligt til sekretariatet 
senest 3 uger før årsmødets start. Opstillede 
til forperson som ikke opnår valg, kan på års-
mødet opstille til forretningsudvalget. 

Stk. 9 Endelig dagsorden, Hovedbestyrel-
sens beretning, hovedbestyrelsens forslag til 
budget, revideret regnskab, arbejdsplan og 
indkomne forslag udsendes til Årsmødedelta-
gerne senest 3 uger før Årsmødets afholdelse. 
Hele Årsmødet skal afholdes i oktober. 
 
§ 6 Dagsordenen for Årsmødet skal minimum 
indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigenter og referenter
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Beretning fra Hovedbestyrelsen
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 
godkendelse
5. fremlæggelse og behandling af hovedbesty-
relsens forslag til budget
6. Indkomne forslag (herunder udtalelser)
7. Principprogram (behandles i lige år)



8. Arbejdsplan
9. Politiske papirer (behandles i ulige år)
10. Forslag til PLS’ vedtægter til vedtagelse
11. Fastsættelse af kontingent til vedtagelse
12. Valg af tre frikøbte forpersoner
13. Valg af fire ordinære medlemmer af For-
retningsudvalget
14. Valg af to kritiske revisorer
15. Eventuelt
Stk. 2 Årsmødereferat udarbejdes af de valgte 
referenter og underskrives af Årsmødets
dirigenter. Referatet offentliggøres senest 4 
uger efter Årsmødet. 

§ 7 Ved afstemninger på Årsmødet er almin-
deligt stemmeflertal afgørende, bortset fra
vedtægtsændringer som kræver 2/3 flertal. 
Ved personvalg gælder stk. 3. 

Stk. 2 Årsmødet vælger et Forretningsudvalg 
for PLS bestående af tre frikøbte forpersoner 
samt fire ordinære forretningsudvalgsmed-
lemmer. 

Stk. 3 Ved personvalg gælder valget frem til 
næste Årsmøde med personvalg på dagsorde-
nen. 

Stk. 4 Valgbar er ethvert medlem af PLS. Alle 
valgte skal være medlem af PLS i hele valgpe-
rioden. 

Stk. 5 Det er kun muligt at blive valgt til for-
person på to ordinære Årsmøder. 

Stk. 6 Medlemmer, der ikke er til stede på 
Årsmødet, kan kun vælges, såfremt der fore-
ligger en skriftlig tilkendegivelse om, at de 
ønsker valg. 

Stk. 7 Medlemmer, der afslutter pædagogstu-
diet til en vintereksamen, kan ikke opstille 
til valg som ordinære medlemmer af forret-
ningsudvalget på det Årsmøde, der ligger 
umiddelbart før dennes vintereksamen. 
 

EKSTRAORDINÆRT Årsmøde
§ 8 Ekstraordinært Årsmøde skal afholdes, 
dersom et flertal i Hovedbestyrelsen ønsker 
det, eller mindst 1/5 af PLS’ medlemmer stil-
ler krav herom skriftligt. 

Stk. 2 Hovedbestyrelsen står for indkaldelsen 
af det ekstraordinære Årsmøde ved skriftlig
meddelelse med angivelse af dagsorden til 
Årsmødedeltagerne. Indkaldelse skal ske med 
mindst 7 dages varsel, og det ekstraordinære 
Årsmøde skal afholdes senest 4 uger efter, at 
der er rejst et gyldigt krav herom eller truffet 
beslutning om dets afholdelse i Hovedbesty-
relsen. 

§ 9 Personvalg.
Hvis der er færre eller samme antal opstillede 
kandidater som poster, betragtes man som 
valgt.  
 
Ved kampvalg
Stk. 2 Alle afstemninger er skriftlige og hem-
melige. Almindeligt stemmeflertal er afgøren-
de.
Man kan stemme ”for” og ”blankt” 
 
Stk. 3 Hvert medlem kan kun afgive et antal 
stemmer svarende til antallet af personer, der 
skal vælges, og kun en stemme pr. kandidat. 

Stk. 4 Ved stemmelighed foretages en ny af-
stemning mellem de kandidater, der opnåede 
samme stemmetal. Ved stemmelighed udgår 
muligheden for at stemme ”blankt”. Ved fort-
sat stemmelighed foretages lodtrækning. 

Stk. 5 Stemmetallet offentliggøres ikke på mø-
det, men bliver skrevet i referatet. Kandidater 
kan få deres eget stemmetal oplyst på mødet 
ved henvendelse til referenten. 
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HOVEDBESTYRELSEN
§ 10 Hovedbestyrelsen er PLS’ øverste myn-
dighed mellem Årsmøderne. Hovedbestyrel-
sen består af forretningsudvalget samt op til 
tre repræsentanter fra hver PLS-afdeling.
Fordelingsnøglen er sat efter hvor mange pæ-
dagogstuderende der er pr. uddannelsessted: 

▶ 0-1500 pædagogstuderende: Afdelingen får 
1 repræsentant i hovedbestyrelsen 

▶ 1500-3000 pædagogstuderende: Afdelingen 
får 2 repræsentanter i Hovedbestyrelsen 
 
▶ 3000 + pædagogstuderende: Afdelingen får 
3 repræsentanter i Hovedbestyrelsen 

Hovedbestyrelsen beslutter, hvordan arbejds-
planen skal udmøntes. Ligeledes vedtager den 
PLS’ langsigtede politiske strategier, indstiller 
budgettet til årsmødet, og reviderer budget-
tet mellem årsmøderne. Hovedbestyrelsen 
bestemmer selv sin mødeaktivitet. 

Stk. 2 Hovedbestyrelsen har ansvaret for at 
sikre at PLS til enhver tid har en samværspoli-
tik. Samværspolitikken revideres årligt på det 
førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter
årsmødet.
 
FORRETNINGSUDVALGET
§ 11 Forretningsudvalget er PLS’ daglige le-
delse mellem Hovedbestyrelsesmøderne.
Forretningsudvalget forestår den daglige le-
delse i overensstemmelse med Årsmødets og
Hovedbestyrelsens beslutninger. 

Stk. 2 Forretningsudvalget vælges for en pe-
riode af 12 måneder fra 1. december i pågæl-
dende kalenderår.
 
Stk. 3 Forretningsudvalget fastsætter selv 
sin forretningsorden, og den vedtages på 
det første Forretningsudvalgsmøde efter et 
Årsmøde. Den skal blandt andet indeholde 
bestemmelser om:

▶ At beslutninger træffes ved almindeligt 
flertal 

▶ At 1/3 af Forretningsudvalget kan kræve, at 
der indkaldes til Forretningsudvalgsmøde 

Stk. 4 Forretningsudvalget konstituerer sig i 
forhold til PLS’ repræsentationer i andre
organisationer. 

Stk. 5 Forretningsudvalget har underretnings-
pligt overfor PLS’ Hovedbestyrelse. 

Stk. 6 Fratræder et ordinært medlem af For-
retningsudvalget i valgperioden, kan alle
medlemmer af PLS stille op til denne post, og 
valg foretages på det førstkommende ordi-
nære Hovedbestyrelsesmøde. Muligheden for 
opstilling skal annonceres på hjemmesiden og 
til afdelinger senest 14 dage før Hovedbesty-
relsesmødet. 

Stk. 7 Forretningsudvalget foretager ansættel-
se og afskedigelse af sekretariatslederen i PLS. 
 
Forpersoner
§ 12 Forpersonerne udgør PLS’ daglige ledelse 
mellem Forretningsudvalgsmøderne. 

Stk. 2 De frikøbte forpersoner vælges for en 
periode af 12 måneder fra 1. december i på-
gældende kalenderår. 

Stk. 3 Forpersonerne fastsætter selv deres 
forretningsorden. Forretningsordenen skal 
vedtages på det første daglige ledelsesmøde 
efter et Årsmøde. 
 
Stk. 4 Forpersonerne har underretningspligt 
overfor PLS’ Hovedbestyrelse og Forretnings-
udvalg.
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Stk. 5 Såfremt en forperson træder af mellem 
årsmøderne, eller der på årsmødet vælges 
færre end tre forpersoner vælges en ny for-
person på førstkommende Hovedbestyrelses-
møde. Medlemmer af PLS’ Forretningsudvalg 
er valgbare til dette. 

Stk. 6 Frikøbte forpersoner tiltræder hurtigst 
muligt efter Årsmødet og senest 1. december i 
det pågældende år. Afgående frikøbte forper-
soner er frikøbt indtil 1. december. 

Stk. 7 Sekretariatslederen foretager ansættelse 
og afskedigelse af det konkrete personale i
tilknytning til PLS. Forpersonerne tages med 
på råd. Før eventuelle ansættelser skal hoved-
bestyrelsen informeres grundigt af den øko-
nomiansvarlige forperson, og om nødvendigt
PLS’ bogholder. Hovedbestyrelsen skal god-
kende økonomien i forbindelse med ansættel-
se. I tilfælde af, at PLS står uden nogen sekre-
tariatsleder, overtager forpersonerne ansvaret 
for ansættelse og afskedigelse af sekretariatets 
personale. 
 
PLS-AFDELINGER
§ 13 PLS-afdelingerne har til formål at fun-
gere som det lokale bindeled mellem PLS 
nationalt og medlemmerne på det enkelte 
uddannelsessted. 

Stk. 2 PLS-afdelingernes øverste lokale myn-
dighed er generalforsamlingen på det enkelte
uddannelsessted, der afholdes mindst en gang 
årligt. Generalforsamlingen skal vælge op til 
tre afdelingsrepræsentanter, alt efter forde-
lingsnøglen i §10, som får plads i PLS’ hoved-
bestyrelse. Den eller de, der vælges til hoved-
bestyrelsen, fungerer som kontakten for PLS 
nationalt. Generalforsamlingen skal desuden 
vælge en tovholder og en økonomiansvarlig. 

Stk. 3 Generalforsamlingen vedtager rammer-
ne for det organisatoriske og politiske arbejde 
samt de øvrige retningslinjer for PLS-afdelin-
gens arbejde på uddannelsesstedet. 

Stk. 4 Afdelingerne skal overholde PLS’ prin-
cipprogram og vedtægter. 

Stk. 5. Retningslinjer for økonomisk tilskud til 
PLS-afdelingerne fastsættes i ”Økonomiske
forhold for PLS”, som vedtages af hovedbesty-
relsen. 
 
FAG- OG SOCIALPOLITISKE NETVÆRK
§ 14 Alle medlemmer af PLS kan danne og 
deltage i netværk for pædagogstuderende. 
Disse netværk kan enten være fagpolitiske 
eller socialpolitiske netværk. 

ØKONOMI
§ 15 PLS’ medlemmer betaler det af Årsmødet 
fastsatte kontingent. 

Stk. 2 Regnskabsåret er kalenderåret. 

Stk. 3 Til forelæggelse og godkendelse på Års-
mødet udarbejdes regnskab for det forgangne
regnskabsår med udgangspunkt i årsrappor-
ten fra PLS’ statsautoriserede revisor. 

Stk. 4 Hovedbestyrelsen antager en registreret 
eller statsautoriseret revisor. 

Stk. 5 Pædagogstuderendes Landssammen-
slutning tegnes økonomisk af to forpersoner 
og sekretariatsleder i fællesskab. 

Stk. 6 Til forelæggelse og behandling på Års-
mødet udarbejdes et forslag til budget for det
kommende regnskabsår.
 
SUSPENSION OG EKSKLUSION
§ 16 PLS’ Reglement 
Ethvert medlem af PLS har lov til at agitere og 
handle efter sin studiepolitiske overbevisning.
Hvis medlemmet repræsenterer PLS udadtil 
som politisk valgt, har medlemmet pligt til at
overholde og udtale sig i overensstemmelse 
med PLS’ vedtægter, principprogram, politik-
papirer, udtalelser og beslutninger. 
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Stk. 2 Ethvert medlem af PLS har pligt til at 
overholde PLS’ samværspolitik, som vedtages 
af hovedbestyrelsen. Den gældende samværs-
politik, vil til enhver tid kunne findes på PLS’ 
hjemmeside. 
 
Stk. 3 Hvis et medlem af PLS ikke overholder 
reglementet, kan sagen komme til behandling 
i personsagsudvalget. Udvalget indstiller føl-
gende sanktionsmuligheder til forretningsud-
valget: skriftlig advarsel, fratagelse af tillids-
hverv, suspension eller eksklusion. 

§ 17 Personsagsbehandling
Hovedbestyrelsen nedsætter et personsagsud-
valg bestående af 5 personer der skal behand-
le personsager. Hovedbestyrelsen fastsætter 
forretningsordenen for udvalget. 

Stk. 2 Udvalget skal bestå af en forperson, et 
ordinært forretningsudvalgsmedlem og tre
ordinære hovedbestyrelsesmedlemmer. Sekre-
tariatslederen understøtter udvalget. 

Stk. 3 Udvalget behandler brud på vedtægter-
nes § 16 omhandlende Reglement. 

Stk. 4 Udvalget kan, mens sagen behandles, 
midlertidigt suspendere et medlems mulighed 
for at deltage i PLS’ arrangementer. 

Stk. 5 Udvalget laver en sagsfremstilling, med 
indstilling til: skriftlig advarsel, fratagelse af
tillidshverv, suspension eller eksklusion, som 
forelægges forretningsudvalget. Forretnings-
udvalget tager stilling til indstillingen. 

Stk. 6 Den pågældende har ret til skriftligt 
eller mundtligt at fremføre sine synspunkter 
over for forretningsudvalget, før der træffes 
afgørelse om fratagelse af tillidshverv, suspen-
sion eller eksklusion. Den pågældende kan 
møde med bisidder. 

Stk. 7 En beslutning om fratagelse af man-
dat, suspension eller eksklusion skal, hvis det 

ønskes af den pågældende, forelægges først-
kommende hovedbestyrelsesmøde til endelig 
beslutning. Dette har dog ikke opsættende 
virkning på beslutningens ikrafttræden. 

Stk. 8 En hovedbestyrelsesbeslutning i hen-
hold til nærværende paragraf kræver mindst 
2/3 flertal af de afgivne stemmer. 

Stk. 9 Hovedbestyrelsen kan beslutte at gen-
optage et suspenderet/ekskluderet medlem 
med 2/3 dels flertal. 
 
Stk. 10 Alle sager behandles fortroligt og er 
underlagt tavshedspligt. 

SOCIALPÆDAGOGERNE, BUPL og LFS
§ 18 En repræsentant fra henholdsvis BUPL’s, 
LFS’ og Socialpædagogernes Hovedbestyrel-
se har ret til at deltage i PLS’ Årsmøde med 
taleret. 
 
Stk. 2 En repræsentant fra henholdsvis 
BUPL’s, LFS’ og Socialpædagogernes Forret-
ningsudvalg har ret til med taleret at overvære 
møderne i PLS’ Hovedbestyrelse, når der 
behandles spørgsmål af relevans for BUPL, 
Socialpædagogerne eller LFS. 

Stk. 3 Medlemmer af PLS er automatisk 
passivt medlem i både BUPL og Socialpæda-
gogerne. Alle medlemmer af PLS kan væl-
ge aktivt medlemskab af enten BUPL eller 
Socialpædagogerne. Et medlem, som har 
valgt at oppebære aktive medlemsrettigheder 
i BUPL, kan ikke samtidig oppebære aktive 
medlemsrettigheder i Socialpædagogerne og 
omvendt. Tilvalg af aktive medlemsrettighe-
der er gældende for en periode på minimum 
3 måneders varighed.
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OPLØSNING AF PLS
§ 19 Beslutningen om opløsning af PLS træf-
fes af to på hinanden følgende Årsmøder med 
dette på dagsordenen efter indstilling fra Ho-
vedbestyrelsen og kræver mindst 2/3 flertal af 
samtlig tilstedeværende stemmeberettigede 
(Inkl. blanke stemmer). 

Stk. 2 Årsmødet træffer umiddelbart efter en 
vedtagelse, jf. stk. 1, beslutning om anvendelse 
af landssammenslutningens nettoformue. 

IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGS-
BESTEMMELSER
§ 20 Nærværende vedtægter og overgangsbe-
stemmelser er vedtaget på PLS’ ordinære Års-
møde 2021 og træder i kraft ved vedtagelsen.
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2022-2023

PLS-ARBEJDSPLAN

Efter at vi på årsmødet 2022 har fejret 30 års ju-
bilæum, kan hovedbestyrelsen konstatere at vi i 
snart en tredjedel af et århundrede har kæmpet for 
pædagogstuderendes rettigheder, vilkår, studie- og 
arbejdsmiljø. Men det betyder absolut ikke, at vi 
som organisation kan hvile på laurbærene. Der er 
fortsat mange kampe der skal tages og udfordringer 
der skal løses. Vi har de seneste år, som mennesker 
og som organisation levet og været til, i en usikker 
tid med en global pandemi der i lange perioder har 
nedlukket vores samfund. Netop som vi virkelig 
følte, at vi kunne ånde lettet op og at vi var på den 
anden side invaderede Rusland, Ukraine. Krigen i 
Ukraine har i den grad gjort vores tid usikker igen. 
En usikkerhed vi ikke ved hvor længe vi skal leve 
med. En usikkerhed ingen ønsker. 

Mange lever nu i skyggen og med konsekvenserne 
af store nationers handlinger og må dag efter dag få 
enderne til at hænge sammen, i en samfundsvirke-
lighed der er dikteret af ufred og høj inflation. Det 
kan som PLS være fristende også at leve fra dag til 
dag, men det må vi ikke. Vi skal som PLS fortsat 
og kontinuerligt være med til at præge samfundet 
i en mere solidarisk retning. Derfor findes en af de 
kampe, som vi skal kæmpe, også i de kommende 
overenskomstforhandlinger i 2023 og 2024. Løn-
modtagerne skal ikke betale prisen for inflationen, 
i stedet må de bredeste skuldre til lommerne. Vi 
skal have en reallønsstigning tilbageført til 2021. 
Uddannelsen står over for en evaluering efter et fol-
ketingsvalg og uanset om regeringen bliver rød, blå 
eller noget derimellem. Så er det helt essentielt, at vi 
som PLS får sikret, at de studerende får maksimal 
indflydelse på deres uddannelse.

PLS ser på fremtiden med åbne øjne, men også med 
et håbefuldt blik, fyldt med tro på, at fællesskabet 

er det der skal bære os ind i en bedre tid og skabe 
en stærkere organisation. En organisation der er i 
stand til at organisere, aktiverer og politiserer flere 
pædagogstuderende end PLS gør i dag. Derfor skal 
vi i år arbejde ud fra en arbejdsplan der har et mas-
sivt fokus på to emner: politik og organisering. De 
pædagogstuderendes stemme skal styrkes gennem 
synlighed. Synlighed på professionshøjskolerne 
og synlighed i medierne. Det vil vi gøre ved at øge 
indsatsen i den politiske interessevaretagelse, men 
samtidige ved at styrke organisationens rygrad - 
PLS’ lokalafdelinger. 

Organisatorisk spor

Hvad kom først hønen eller ægget? Det vil ikke bli-
ve besvaret i denne arbejdsplan. Til gengæld mener 
vi at organisering er fundamentet, som vi politisk 
skal stå på. Uden medlemmer og aktive er PLS’ 
stemme irrelevant. Vi tror på, at vi skal organiserer 
ved, i højere grad at gøre os synlige på professi-
onshøjskolerne. Vi skal skabe værdifulde arrange-
menter og tilbud til de pædagogstuderende og ikke 
mindst få tydeliggjort hvor meget PLS allerede har 
at tilbyde de pædagogstuderende.. Både i forhold til 
medlemsarrangementer, sikkerhed under studiet, 
nogle til at kæmpe de studerendes kampe på daglig 
basis.

PLS afdelingerne skal styrkes så de i højere grad 
kan varetage en organiserende funktion i PLS. 
Det vil vi gøre gennem en afdelingsguide, som 
hovedbestyrelsen allerede har igangsat arbejdet på. 
Forretningsudvalget skal i højere grad understøt-
te afdelingerne, tilbyde dem opkvalificering samt 
inspirationsoplæg. Udbredelse af viden og kompe-
tencer skal fylde mere i organisationens fremadret-
tede virke. Sidst men ikke mindst, så skal de sociale 
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Udbredelse af viden og kompetencer skal fylde 
mere i organisationens fremadrettede virke. Sidst 
men ikke mindst, så skal de sociale medier og de 
platforme vi allerede har såsom: PLS afdelinger 
facebook gruppen, i højere grad benyttes og være 
med til at skabe sammenhæng på tværs af organisa-
tionen og landet. 

Politisk spor

PLS’ tillidsvalgte skal i højere grad være synlige og 
deltagende i det politiske landskab. Årets vigtigste 
og mest bundne opgave er, at sikre en pædagogud-
dannelse der har markante forbedringer bl.a. flere 
konfrontationstimer, mere feedback, færre videns/
færdigheds/kompetencemål, fag (f.eks pædagogik) 
tilbage på skemaet, være opbygget efter semester-
struktur, indeholde flere æstetiske fag og meget 
mere. Målene og de politiske sejre skal komme 
gennem et øget samarbejde med vores samarbejds-
partnere i særlig grad BUPL og Socialpædagogerne, 
men også Elev- og studenterbevægelsen samt Fag-
bevægelsenshovedorganisations ungdom. Politiske 
kampe skal startes i afdelingerne og kæmpes både 
lokalt og nationalt. Det sætter krav til, at PLS’ af-
delinger skal have mulighed for og støtte i, at drive 
politik lokalt - flere pædagogstuderende skal delta-
ge i samfundsdebatten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Året skal måles på følgende: 

* Er der flere lokal afdelinger? Føler afdelingerne 
sig i højere grad klædt på til at indgå som organi-
serende og politisk organ? Hvor mange er aktive 
i PLS? 

* Hvor mange medlemmer har PLS? 

* Er PLS er mere synlige i samfundsdebatten? 
Hvordan gik evalueringen?
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Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Pædagogstuderendes Landssammenslutning. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreningers bestemmelser om god 
regnskabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beret-
ningen omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til hovedbestyrelsens og Årsmødets godkendelse. 
 
 
 
København d. 
 
 
 
 
 
Jesper Olsen    Mikkel Bøgh Eriksen   Hannah Maria Henningsen 
 
 
 
 
 
 
Anna Mørcke Karlsson   Kirstine Marie Vesterholm Hansen  Jamie Lili Hågen Nørgaard 
 
 
 
 
 
 
Emma Lehmann Steensen   Jacob Fog-Petersen 
     Sekretariatsleder 
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Til ledelsen i Pædagogstuderendes Landssammenslutning  

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Pædagogstuderendes Landssammenslutning for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og 
noter. Års regnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreningers bestemmelser om god regn-
skabsskik som præciseret i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Pædagogstuderendes Landssammenslutning for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2021 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstem-
melse med lov om fonde og visse foreningers bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i 
afsnittet om anvendt regnskabspraksis.  
 
Grundlag for konklusion  
Vi har udfø1t vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderli gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisions påtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uaf-
hængige af virksomheden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accoun-
tants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske 
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til 
disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisions bevis er tilstrækkeligt og 
egnet som grund lag for vores konklusion.  

Ledelsens ansvar for årsregnskabet  
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er i overensstemmelse med lov om 
fonde og visse foreningers bestemmelser om god regnskabsskik som præciseret i afsnittet om an-
vendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 
for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fagforenin-
gens evne til at fortsæt te driften; at oplyse om forhold vedrørende fo1tsat drift, 
hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn skabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at opløse 
fagforeningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlnfor mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med 
en konklu sion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
kav, der er gæl dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fej-
linformationer kan op stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det 
med rimelighed kan for ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslut-
ninger, som regnskabsbruger ne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationle standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder pro-
fessionel skepsis under revisionen. Herudover:  
 
- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i Årsregnskabet, uanset om den-
ne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores kon klusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væ-
sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel ser, dokument-
falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.
 
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af indehaveren, er passende, samt om 
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som indehaveren har udarbejdet, er ri melige.
 
- Konkluderer vi, om indehaverens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-
pet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisions bevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksom-
hedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi 
i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er ba-
seret på det revisions bevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften. 
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæs-
sige pla cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form 
for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller 
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetning indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til god skik for udarbejdelse af ledelsesberetning. 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
København, den  
 
Grant Thornton 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 34 20 99 36  

Simon Mørner Nielsen 
statsautoriseret revisor  
mne46622 
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Hovedaktivitet  
Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) er en selvstændig studieorganisation og fagfor-
ening. PLS organiserer de pædagogstuderende på landets professionshøjskoler og ved Diakonhøjsko-
len i Aarhus.  
 
Som medlem af PLS betaler man et kontingent på 88 kr. om måneden, som opkræves pr. kvartal og 
er fradragsberettiget. Et årskontingent i PLS koster derfor 1056 kr.  

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold  
 
Medlemsudviklingen  
I løbet af 2021 har PLS modtaget kontingentindtægter svarende til 7.433 årskontingenter. Det tilsva-
rende tal for 2020 var 7.757. Vi har som organisation kæmpet en brav kamp for at holde medlems-
tallet ved lige, gennem en ekstraordinær periode med covid-19 virus. Vores rekrutteringsmodel har 
været udfordret og er løbende blevet gentænkt og evalueret gennem 2021, med det helt store ben-
spænd værende ikke at kunne møde de studerende på uddannelsesstederne.  

PLS’ evne til at fortsætte driften  
PLS’ evne til at fortsætte er alvorligt udfordret. Covid-19’, en ikke bæredygtig forretningsmodel og 
en tidsalder hvor søgningen til pædagoguddannelsen år efter år går ned ad bald<e. Det er alle symp-
tomer der er med til at udfordre organisationens fortsatte drift. De seneste år er PLS’ likvide midler 
blevet færre. PLS’ er en organisation hvor der er store udviklingsmuligheder. Med en organiserings-
procent under 50% er der et uforløst potentiale der venter på at blive realiseret. Får man realiseret en 
organisationsprocent på 60-65% procent vil de mørke skyer forsvinde i en årrække. 

P LS ’formålsparagraf  
De tidligere år har man på budgettet skåret i poster såsom: Forretningsudvalget, hovedbestyrelsen, 
daglig ledelse, årsmødet, kurser samt daglig ledelses kursus midler. Det er vigtigt, at organisationen 
fortsat prioriterer at der er midler til at kunne skabe den forandring som pædagogstuderende kræ-
ver, samt at kunne politisere og aktiverer pædagogstuderende. Dette er nødvendigt for at leve op til 
formålsparagraffen, samt for at styrke rygraden i PLS; Lokalafdelingerne. 
 
Sekretariatet 
PLS har i løbet af 2021 lavet markante reduceringer i personalegruppen for at sike en femadrettet 
sund økonomi. Nedskæringen i personalegruppe har efterladt PLS i en udsat position i særdeleshed i 
afdelingen for medlemshenvendelser. Her er nu kun 2 medarbejdere tilknyttet fuld tid.  

Medlemstal  
Økonomien er fremadrettet meget afhængig af, at vi kontinuerligt kan opretholde og helst forbedre 
vores medlemstal med 10-15 procentpoint.  
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LEDELSESBERETNING

Covid-19 
Covid-19’s efterdønninger strømmer fortsat ind over PLS. Vi har i 2021 opretholdt vores afdelingstat 
på 13 afdelinger, men afdelingerne indrapporterer fortsat at de bliver mindre og mere skrøbelige. 
Vi mærker det også i forbindelse med vores intro- og praktikperioder, hvor det i høj grad er svært 
at fremskaffe den mængde fivillige arbejdskraft vi er afhængige af. Herudover kan vi også mærke, at 
vores fivilliges erfaring har været begrænset, da de erfarne kræfter er stoppet under eller kort efter 
Covid- l 9’s hærgen i foreningslivet. Dette har medført et markant videns- og erfaringstab, som vi nu 
skal have genopbygget.  

Tilskud 
2021 regnskabet viser som regnskabet i 2020 og tidligere regnskaber, at afdelingerne samlet set 
fortsat ikke bruger deres faste tilskud. Afdelingerne opfordres til ved årets start at lave et budget over, 
hvad de vil bruge de penge til, som årsmødet har prioriteret til lokale aktiviteter.  
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Pædagogstuderendes Landssammenslutning er aflagt i overensstemmelse lov om 
visse fonde og visse foreningers bestemmelser om god regnskabsskik, som præciseret nedenfor.  

Væsentlige fejl i tidligere år 
Foreningens ledelse har i forbindelse med udarbejdelsen af 2021 årsregnskabet konstateret, at der var 
en række omkostninger til administrationen af det nye medlemssystem som for årerne 2018-2020 
som ikke var blevet indregnet korrekt i resultatopgørelsen. Fejlen er rettet som en væsentlig fejl, hvor 
resultatet og egenkapitalen for 2020 er forringet med 201.788 kr. fordelt på 180.000 k . i driftsom-
kostninger tilegenkapitalen for 2020 er forringet med 201.788 kr. fordelt på 180.000 k . i driftsom-
kostninger til Modulus og 21. 788 .kr. i yderligere afskrivninger. Omkostninger vedrørende 2018og 
2019, i alt 180.000 kr. er indregnet direkte på egenkapitalen. 
 
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:  
 
Generelt  

Resultatopgørelsen  
 
Kontingenter  
Kontingentindtægter periodiseres og indregnes på grundlag heraf.  

Personaleomkostninger  
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder løn-
sumsafgift med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes øvrige personaleom-
kostninger.  

Mødevirksomhed  
Mødevirksomhed omfatter omkostninger direkte relateret til årsmøde, hovedbestyrelse m.v.  
 
Lokaleomkostninger  
Lokaleomkostninger omfatter husleje, vedligeholdelse, forbrug af el og varme samt skatter og forsik 
ger.  
 
Administrationsomkostninger  
Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre aktiviteter  
Andre aktiviteter omfatter omkostninger til medlemhvervning, tlskud til lokal afdelinger m.v.  

Finansielle indtægter og omkostninger  
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og renteomkostnin-
ger. 
 

Balancen 
 
Immaterielle anlægsaktiver 
Medlemssystem måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvin-
dingsværdien, hvor denne er lavere. Medlemssystemet afskrives lineært over 10 år. 
 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse 
af forventede tab.  
 
Gældsforpligtelser  
Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

 
Note        2021   2020 
 
 
 
 Kontingenter          7.849.212       8.191.752 
 
 Andre indtægter              29.967            19.719 
 
1.  Personaleomkostninger      -4.886.131     -5.843.789 
 
2. Administrationsomkostninger     -1.221.321     -1.154.762 
 
 Bruttofortjeneste        1.771.727      1.212.920 
 
 
3. Mødevirksomhed         -479.334        -484.467 
 
 Andre publikationer           -25.464          -42.029 
 
4. Andre aktivitater         -653.019        -731.391 
 
 Reusltat før afskrivninger          613.910          -44.967 
 
5.  Afskrivninger          -332.032         -332.032  
 
 Resultat før finansielle poster        281.878        -376.999 
 
 
 Finansielle omkostninger         -57.014          -42.535 
 
 Årets resultat          224.864        -419.534 
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BALANCE 31. DECEMBER

 
 Aktiver 
 
Note        2021   2020 
 
 
 
 Anlægsaktiver       
 
6.  Medlemssysten         2.216.740       2.548.773 
 
 Immaterielle anlægsaktiver i alt       2.216.740       2.548.773 
 
 
 Anlægsaktiver i alt         2.216.740       2.548.773 
 
 

 Omsætningsaktiver  
 

 Tilgodehavende kontingenter             38.400           15.072 
 
 Tilgodehavender i alt              38.400           15.072 
 

 Likvide beholdninger        5.817.319     5.355.075 
 

 Omsætningsaktiver i alt       5.909.719    5.370.147 
 
 
 Aktiver i alt        8.126.459    7.918.920 
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BALANCE 31. DECEMBER

 
 Passiver 
 
Note        2021   2020 
 
 
 
 Egenkapital       
 
7. Konsolideringsfond         2.125.000       2.125.000 
 
8. Dispositionsfond                                 1.649.728      1.424.864 
 
 
 Egenkapital alt         3.774.728      3.549.864 
 
 

 Gældsforpligtelser  
 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser          201.634         132.893 
 
9. Anden gæld              155.567         547.483 
 
 Lån fra BUPL           3.994.510                  3.688.680 
 
 Kortfristede gældsforpligtelser i alt        4.351.731                  4.369.056
 
 
 Gældsforpligtelser i alt        4.351.731                  4.369.056 
 

 Passiver i alt         8.126.459     7.918.920 
 
 
10.  Eventualposter 
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NOTER

 
Noter       2021    2020

1. Personaleomkostninger 
      
 Lønninger og gager       4.442.916        4.757.120
 Pensioner          0           624.258
 ATP              21.397             26.067
 Andre omkostninger til social sikring          61.109             55.938
 Lønsumsafgift           277.026          325.197
 Ændring i feriepengeforpligtelse        134.083          302.323
 Løntilskud og -refusioner         -96.232        -298.433
 Andre personaleomkostninger         45.832           51.319 

         4.886.131      5.843.789

2. Administrationsomkostninger      
 Husleje m.v.          580.246         583.374
 Rejse og fortærring           47.048           40.847
 Mindre nyanskaffelser           46.867           13.046
 Telefon             16.909            7.073
 Kontora1tikler m.v.              5.490          10.441
 Porto og gebyrer        192.860                    211.135
 Revision                       32.500          30.000
 Konsulent, advokat,  
 psykologibistand m.v.          43.115          76.308
 Modulus og anden IT drift       254.183        180.000
 Diverse omkostninger            2.103            2.538 

                    1.221.321    1.154.762

3. Mødevirksomhed      
 Årsmøde         197.113       265.157
 Hovedbestyrelsen        153.988                   138.779
 FU               64.724         36.922
 Daglig ledelse                       27.374         37.842
 Møder med samarbejdspartnere        34.356      0
 Arbejdsgrupper under HB           1.779           1.461
 Aktivister        0           4.306
   
           479.334      484.467
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BALANCE
 
Noter        2021   2020

4. Andre aktiviteter  
   
 Faste tilskud til afdelinger          132.685           181.786
 Ekstra tilskud til afdelinger              7.000           10.462
 Lokal organisering             16.902           19.971
 Organisationstilskud             16.000           25.000
 Medlemshvervning             83.359         116.196
 Solidaritetspulje             21.946             2.000
 Praktikoplæg                9.990             6.864
 Nationale aktivitetsmidler            88.747             9.532 
 Introoplæg              83.140        157.726
 Politisk opkvalificerende kurser             2.736            2.439
 Landsdækkende kursus/kursusgruppen       160.176          95.230
 Kursus for aktive            11.844            6.221
 Debatter/Folkemøde            18.494            8.935
 Diverse aktivitetsmateriale        0          12.428
 Internationale aktiviteter        0            4.762
 Politiske kampagner         0          13.750
 Mødeudgifter, samarbejdspartnere       0          15.049
 Nytårskur          0          33.040
 PLS Prisen          0          10.000
  
            653.019        731.391

5. Afskrivninger    
 Afsluivning på medlemssystem      332.032       332.032 

           332.032          332.032
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NOTER

 
6. Immaterielle anlægsaktiver 
        Medlemssystem

 Kostpris I. januar 2021    3.102.463
 Tilgang         217.857
 Kostpris 31. december 2021    3.320.320
 Af- og nedskrivninger 1. januar 2021      749.762
 Årets af- og nedskrivninger       353.818
  
 Af- og nedskrivninger 31. december 2021  1.103.580

 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 2.216.740
 

        31/12 2021  31/12 2020

7. Konsolideringsfond    
 Saldo 1. januar 2021       2.125.000    2.125.000
 

          2.125.000    2.125.000

8. Dispositionsfond    
 Saldo I. januar 202 I      1.424.864   2.024.398

 Driftsudgifter vedrørende 2019     0    -180.000
 Kapitalbevægelser i alt                   0    -180.000
 
Årets resultat          224.864   -419.534
 
        1.649.728  1.424.864
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NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

 
 
        31/122021   31/12 2020
 

9. Anden gæld
 
 Lønsumsafgift            72.573       0
 ATP og andre sociale omkostninger                    8.207         10.225
 Feriepengeforpligtelse funktionærer         70.974       537.258
 Andre skyldige poster             3.833      0
          155.587       547.483

10. Eventualposter
 Eventualforpligtelser 

 Der er indgået huslejekontrakt med 3 måneders opsigelsesvarsel svarende til TDKK 95.
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PRINCIPPROGRAM

Du sidder nu med Principprogrammet for 
Pædagogstuderendes Landssammenslutning. 
Principprogrammet fremlægger verden, 
som PLS ønsker den, gennem studiepolitiske 
briller. PLS’ principper bygger på organisati-
onens formål, som det er beskrevet i vedtæg-
terne samt PLS’ idégrundlag. De principper, 
som er beskrevet i dette program, er målet 
for PLS’ arbejde med pædagoguddannelsen, 
professionen, samt i samarbejdet med andre 
organisationer, og de bygger på en analyse af 
den verden og det samfund, som PLS virker 
indenfor. God fornøjelse med læsningen! 

FORMÅLSPARAGRAF 

2. PÆDAGOGSTUDERENDES 
LANDSSAMMENSLUTNINGS FORMÅL 
§ 2 PLS er en selvstændig og partipolitisk 
uafhængig organisation bestående af pæda-
gogstuderende, hvis formål er at skabe forud-
sætninger for, at de pædagogstuderendes krav 
opnås. Det værende sig; under- visningsmæs-
sige, faglige, demokratiske/demokrati- sikren-
de, pædagogiske, økonomiske, fag-, 
social- og studiepolitiske samt overenskomst-
mæssige krav. PLS skal oplyse, politisere og 
aktivere de pædagogstuderende og sikre pæ-
dagogstuderendes indflydelse lokalt, regionalt, 
nationalt og internationalt. PLS skal kæmpe 
for den bedst mulige pædagoguddannelse 
samt bidrage til den generelle pædagogiske 
udvikling.  
Formålet skal realiseres gennem aktiviteter på 
lokalt, regionalt, nationalt og internationalt 
niveau. Aktiviteterne skal være i overensstem-
melse med PLS’ vedtagne principprogram. 
PLS kan for at opfylde sit formål samarbejde 
med andre organisationer og 
grupper, hvis formål og interesser er foreneli-

ge og i overensstemmelse med PLS. 
 
Idégrundlag 
PLS’ idégrundlag bygger på en række strøm-
ninger og traditioner i samfundet – klarest 
defineret ved det pædagogiske arbejde, fagbe-
vægelsen og elev - og studenterbevægelsen:
En demokratiopfattelse, hvis hovedformål er, 
at give alle borgere lige muligheder for at del-
tage i demokratiet og samfundslivet og at ud-
brede demokratiet til alle dele af samfundet. 
Den enkelte borger skal sikres størst mulig 
indflydelse gennem hele livsforløbet. Der skal 
skabes den størst mulige gennemsigtighed i 
beslutningsprocesserne. 
 
Et menneskesyn der ser det enkelte menneske 
som et unikt individ, der er del af en sam-
fundsmæssig kontekst. Vi ser alle mennesker 
som ligeværdige med retten til at udvikle 
deres eget liv. Vi arbejder ud fra ønsket om, 
at alle mennesker skal have lige muligheder 
uanset etnicitet, køn, seksualitet, religion, 
handicap, kulturel - eller social baggrund.  
 
Et samfundssyn der ser den enkelte borgers 
frihed som grundlaget for, at alle borgere 
sikres frihed. Vi arbejder ud fra en forståelse 
af de frihedsmæssige og sociale menneskeret-
tigheder, som kun kan gennemføres ved, at 
borgerne organiserer sig i fællesskaber for at 
ændre uretfærdighed og ulighed i det eksiste-
rende samfund. Denne samfundsforandring 
forudsætter, at den enkelte borger har mulig-
hed og ret til selv at handle og pligt til at tage 
aktivt medansvar for samfundets udvikling.  
 
En solidaritetsforståelse som bygger på 
grundkernen i det pædagogiske arbejde; at 
faget og samfundet skal måles på, hvordan 
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vi tager hånd om vore medmennesker, og 
hvordan vi gennem omsorg, sociale relationer 
og udvikling arbejder for at forbedre deres 
levevilkår. Vi vil fastholde at omsorg for sam-
fundets svageste er en kollektiv forpligtelse, 
hvor de stærkeste er forpligtede til at bidrage 
mest. 
 
En fællesskabsforståelse hvor vi vil gøre PLS 
til rammen om et fagligt, politisk og socialt 
fællesskab, der giver medlemmerne mulighed 
for at opfylde deres ønsker om og behov for 
politisk indflydelse, faglig udvikling og godt 
socialt samvær. 
 
PLS og samfundet
For at forstå og kunne analysere de strøm-
ninger, der påvirker PLS og pædagoguddan-
nelsen, bliver vi nødt til at kende de generelle 
strømninger i vores samfund. PLS og pæda-
goguddannelsen er ikke to adskilte 
størrelser - vi rammes af de samme tendenser 
som vores samfund. 
 
Vores samfund er hverken en tom størrelse 
eller et naturgivent produkt, da mennesket 
er et socialt væsen, der udvikler sig i kraft af 
mellemmenneskelige relationer. Vi lever i et 
afhængigheds-, eller tvangsforhold med hin-
anden, hvilket også afspejles i vores samfund.  
 
Det er en politisk størrelse, et af mennesket 
skabt produkt. Antagelsen, at samfundet er 
et resultat af menneskers politiske kamp og 
diskussioner, hvor vi påvirker samfundet og 
samfundet påvirker os, forkaster tanken om, 
at samfundsordenen skulle være naturlig eller 
hellig. Antagelsen, at mennesker påvirker 
mennesker i et vekselvirkende forhold, hvilket 
afspejles i samfundet, samt at der ikke eksi-
sterer nogle deterministisk afgjort skæbne for 
mennesket, kalder vi dialektisk materialisme. 
 
Det samfund, vi har i dag, er et klassesam-
fund, hvor langt størstedelen ikke ejer an-

det end deres egen arbejdskraft, imens en 
lille klasse udbytter denne arbejdskraft, for 
at skabe profit til fordel for sig selv. Denne 
klassehierarkiske skævvridning er ikke blot 
økonomisk, den er også kulturel, ideologisk 
og social. 
 
I Danmark har den udbyttede klasse, ar-
bejderklassen, tilkæmpet sig en lang række 
rettigheder og goder som resultat af arbejds-
kampe, det som vi idag kender som velfærds-
samfundet. 
 
Vi har i PLS en feministisk tilgang, fordi vi - 
også i PLS - bør og skal kæmpe for, at ændre 
den uvidende, diskriminerende og ubehageli-
ge tone og de anskuelser der rammer, former 
og undertrykker mennesker, der ikke passer 
ind i det dominerende menneske- og sam-
fundssyn. Feminisme er ikke ekstremt, men 
nødvendigt. 
 
Kvalitetssikring af det pædagogiske felt
Vi er som studerende - og specielt som pæda-
gogstuderende - helt centrale for vores alles 
velfærd. Vi er på vej til at uddanne os til en 
profession, som spiller en central rolle i vel-
færdssystemet. Derfor er det vigtigt, at vi har 
en holdning til vores samfund. 
 
I Danmark har vi et offentligt velfærdssystem, 
men vores alles velfærd er under massivt pres 
fra mange års udhuling, der i dag har gjort 
den ukrænkelige ret til alle velfærdsgoder 
relativ. Effektiviseringer, økonomisk krise og 
skattelettelser er forhold, som har betydet 
massive nedskæringer på uddannelsessy-
stemet år efter år, og de professionsrettede 
velfærdsuddannelser er truede på deres selv-
stændighed og idealer. 
 
PLS ønsker, at definitionsmagten for pæda-
gogikken ligger, hos dem der har taget ud-
dannelsen til det - nemlig pædagogerne. At 
vi har autonomi til at skabe forandringer og 
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udvikling. 
 
Den uddannelse vi får, og de rammer vi får 
den under, er påvirkede af det omgivende 
samfund og de politiske forhold, men det er 
vigtigt, at fokus holdes på, at de studerende 
får den bedst mulige uddannelse, og at man 
ikke lader økonomisk virksomhedstænkning i 
professionshøjskolerne og samfundets øko-
nomiske opog nedture diktere kvaliteten af 
uddannelsen.

Kvaliteten af vores uddannelse har en direkte 
effekt på samfundet, og man kan derfor ikke 
se samfundet og uddannelsessystemet som to 
isolerede størrelser. 
 
De stærkeste skuldre skal bære det 
tungeste læs
I PLS ønsker vi et samfund, der bygger på 
mellemmenneskelig tillid, respekt og lige-
værd. Vi ønsker at leve i og skabe et samfund, 
hvor vi kan leve som frie individer i samfun-
dets fællesskab. Det betyder, at vi alle har et 
ansvar for, at vi har et samfund, hvor der er 
plads til alle, og der giver plads til alle. I et 
sådant samfund er det nødvendigt, at vi tager 
ansvar for os selv og hinanden. At den med 
mange ressourcer hjælper den, som har få. At 
den rige hjælper den fattige. At den ”store” 
hjælper den ”lille”. Et samfund, hvor de stær-
keste skuldre bærer det tungeste læs. Dette 
betyder, at vi skal have et samfund, der base-
rer sig på solidaritet og ikke tolererer eller 
accepterer nogen form for undertrykkelse af 
mennesker. 
 
PLS OG PROFESSIONEN 

Den pædagogiske profession
Vi pædagogstuderende uddanner os til en 
profession. Vi definerer den pædagogiske 
profession ud fra følgende forståelse: 
 
 

Pædagogprofessionen består af personale, 
som kan planlægge, udføre og reflektere over 
relationsarbejdet.  

Et personale som kan udvikle deres pædago-
giske dannelses- og relationspraksis og be-
grunde valg og handlinger på et pædagogisk, 
fagligt og videnskabeligt grundlag. Den pæda-
gogiske profession varetager en dannelses- og 
udviklingsproces, hvor såvel kvaliteten af rela-
tionen og det pædagogiske indhold er i fokus, 
så børn, unge og andre brugeres personlige, 
kropslige og sociale udvikling tilgodeses. 
 
For PLS handler pædagogik om den menne-
skelige dannelse og om at støtte mennesker i 
at blive - og forblive frie borgere i samfundets 
fællesskab. Det pædagogiske arbejde tager 
udgangspunkt i at ville noget med det andet 
menneske på en meningsfuld og omsorgsfuld 
måde. I PLS ser vi pædagogisk arbejde som 
professionelt relationsarbejde, der bygger på 
det ligeværdige og anerkendende møde mel-
lem mennesker. 
 
Definitionsmagten tilbage til professionen
Vilkårene for den pædagogiske profession er, 
at vi i høj grad påvirkes af udefrakommende 
faktorer – der er ikke længere meget, der be-
stemmes fra professionens side. I PLS ønsker 
vi os en profession, der i højere grad styres, af 
de der bevæger sig inden for professionen. 
PLS kæmper for at få definitionsmagten tilba-
ge til professionen. 
 
Vi ønsker, at vi som pædagoger fordrer en 
kritisk dannelse hos vores brugere såvel som 
vores kollegaer i den pædagogiske profession. 
Dette betyder, at vi igennem vores uddannel-
se skal ”lære” at turde tage kritisk stilling til 
samfundet, professionshøjskolens formidling 
af pædagoguddannelsen, samt de logikker 
og pædagogiske metoder, som vi møder i vo-
res praksis. Ikke mindst skal vi kritisk reflek-
tere over vores egen 
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pædagogiske praksis – det er kun her igen-
nem, at vi kan tage de nødvendige opgør med 
vores egen praksis og samfundets udvikling. 
 
PLS OG PÆDAGOGUDDANNELSEN 

Kritisk dannelse og plads til alle
For PLS er pædagoguddannelsen det grund-
læggende læringsrum. Det er her, vi skal 
udfordres af underviserne og medstuderende, 
og hvor vi flytter os som fagpersoner og som 
mennesker. Pædagoguddannelsen opstår i 
en vekselvirkning mellem teori og praksis. 
Det er altafgørende for uddannelsens kvalitet, 
at disse to elementer bliver prioriteret, og at 
de studerende har tid til fordybelse og udvik-
ling i alle undervisningsforløb.

PLS ønsker en pædagoguddannelse, der 
fordrer kritisk dannelse og stillingtagen til 
vores uddannelse, profession og det samfund, 
vi virker i. De pædagogstuderende skal være 
i stand til at forholde sig kritiske til det be-
stående samfund, og derfor er det essentielt, 
at det er dem, som er i primær berøring med 
uddannelsen, der har den primære indflydelse 
på uddannelsen. Det betyder, at definitions-
magten over pædagoguddannelsen skal 
tilbage til de studerende og underviserne. 
 
Pædagoguddannelsen skal - som alle andre 
dele af samfundet - være fri for enhver form 
for undertrykkelse. Det betyder, at pædagog-
uddannelsen skal være en uddannelse med 
plads til alle – der giver plads til alle! I PLS ser 
vi forskelligheder som en ressource. Dermed 
ønsker vi, at de forskelligheder, som de pæ-
dagogstuderende og underviserne har, bruges 
som ressourcer i vores uddannelse.  

PLS ønsker en pædagoguddannelse, der byg-
ger på mellemmenneskelig tillid, respekt og 
ligeværd. 
 
 

En bred uddannelse, der rummer hele 
det pædagogiske felt
Det pædagogiske arbejdsfelt spænder bredt. 
Pædagoger beskæftiger sig med alt fra vugge-
stuebørn til ældre mennesker med funktions-
variationer. Paletten af mennesker, man som 
pædagog kommer i berøring med, er enorm. 
Men kerneopgaver forbundet med den pæ-
dagogiske profession er de samme, uanset 
hvilken brugergruppe man har at gøre med. 
Det handler om den mellemmenneskelige 
relation, at fremme udviklingen, skabe tryg-
hed, selvværd og omsorg. Kort sagt handler 
det om at se det individuelle menneske i et 
kollektiv og ikke blot forsøge at diagnosticere 
eller klientgøre børn og borgere. 
 
Dette mener PLS gøres bedst ved en genera-
listuddannelse med fokus på relationen, og 
hvordan vi sikrer høj kvalitet af denne. 

Den grundlæggende tanke bag det pædagogi-
ske arbejde er, at de mennesker som vi arbej-
der med, danner sig som sociale væsner og 
udvikler sig ud fra deres egne behov og evner. 
Dermed ikke sagt, at der ikke skal gøres en 
forskel i den pædagogiske indsats overfor de 
meget forskellige mennesker, som vi kom-
mer i kontakt med, men at grundkernen i det 
pædagogiske arbejde er det samme – nemlig 
pædagogikken. Derfor er det vigtigt, at 
de pædagogstuderende får en bred forståelse 
af faget pædagogik gennem deres uddannelse. 
 
Dynamisk og udfordrende læringsmiljø 
frem for forelæsninger
Pædagoguddannelsen er en dynamisk uddan-
nelse, som indeholder en række forskellige 
emner og perspektiver inden for både praksis 
og teori. Det er en uddannelse, som udfordrer 
den studerende til at tænke kreativt og inno-
vativt, både når det kommer til arbejdsmeto-
der og løsningsforslag. Derfor er studie- og 
læringsmiljøet på uddannelsesstederne essen-
tielle for de studerendes læring og udvikling.
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Det er vigtigt, at man som studerende føler 
sig tilpas på sit uddannelsessted, og at man 
samtidig bliver inspireret til at udfordre sig 
selv, sine medstuderende og underviserne. 
 
PLS mener ikke, at forelæsningsbaseret un-
dervisning hører hjemme på en uddannelse 
som pædagoguddannelsen. Pædagoguddan-
nelsen skal opøve samarbejdsevner, dialogiske 
kommunikationskompetencer og relationsar-
bejde, hvilket bedst gøres gennem fx konfron-
tationsundervisning, der inddrager de stude-
rende, og dermed fordrer refleksiv og kritisk 
tænkning i forhold til den pædagogiske 
profession - derfor er en monologisk statisk 
undervisningsform som forelæsninger ikke 
hensigtsmæssige. 
 
PLS mener, at dette opnås ved, at en større del 
af underviserne skal have en praksis pædago-
gisk baggrund. Undervisere med praksiser-
faring vil troværdigt kunne koble teori med 
praksisfærdigheder. 
 
Studenterindflydelse på eget studiemiljø
Pædagoguddannelsen tiltaler en bred gruppe 
af studerende, som alle har meget forskellige 
forudsætninger og ønsker for deres uddan-
nelse. PLS mener, at der bør være plads til og 
mulighed for, at alle disse forskellige stu-
derende kan gennemføre deres uddannelse 
bedst muligt ud fra deres individuelle 
ønsker og behov – både fagligt og socialt. 
Det sociale sammenhold på et studie har en 
enorm betydning for, om det faglige sammen-
hold fungerer, og for om den enkelte stude-
rende gennemfører sin uddannelse. 
Derfor er det vigtigt, at hvert eneste uddan-
nelsessted for pædagoguddannelsen har en 
platform og rum for et socialt studiemiljø, 
som tiltaler og indbyder hver enkelt studeren-
de.
Derfor er det vigtigt, at de lokale studerende 
inddrages i processer omkring den fysiske 
indretning af uddannelsesstedet – både når 

det handler om det sociale studiemiljø, og når 
det drejer sig om undervisningsformerne og 
læringsmiljøet. 
 
De studerende har et ansvar for at få ind-
flydelse på studiemiljøet. PLS mener dog, 
at udd. inst. har et langt større ansvar for at 
oplyse de studerende om muligheden 
for indflydelse på egen uddannelse. 
 
Æstetikkens væsentlighed
Æstetik og kreative læringsprocesser er en 
central del af vores profession og bør derfor 
også have en central rolle på vores uddannel-
se. Æstetikkens rum er legens rum, og her 
opstår muligheder for både pædagoger og 
borgere, som er unikke. Ved fantasiens brug 
kan nye perspektiver opstå, og mennesket kan 
få en ny mulighed for at udtrykke sig, for at 
vove og at nedbryde barrierer. 
 
En uddannelse med fokus på 
forskellighed som ressource
PLS arbejder ud fra et menneskesyn, hvor alle 
skal have lige muligheder for udvikling. For at 
det kan lykkes, må vi have øje for hinandens 
ressourcer og give plads til den forskellighed 
i evner og tilgange, som er det dynamiske  
grundlag for individuel såvel som fælles ud-
vikling. PLS mener, at både den individuelle 
eksamen og karaktersystemet er problemati-
ske redskaber i forhold til vurdering af stude-
rende, da disse netop fokuserer på specifikke 
individuelle styrker og svagheder, og derfor 
nemt risikerer at overse de kvalifikationer og 
kompetencer, som de studerende besidder, 
men som ikke kan måles og vejes specifikt 
som f.eks. samarbejdsevne, innovation og 
fleksibilitet. 
 
Praktikken som lærings- og udviklingsrum
En af pædagoguddannelsens centrale ele-
menter er praktikken. Udover at praktikken 
fylder over 1/3 af pædagoguddannelsen, så 
er praktikken også et vigtigt læringsrum, idet 
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praktikken tilbyder rammer og muligheder, 
som undervisningen på professionshøjskolen 
ikke rummer. Det er gennem praktikken, de 
pædagogstuderende får mulighed for at skabe 
sammenhæng mellem teori og praksis, for at 
prøve teoretisk viden fra professionshøjskolen 
af i praksis og ikke mindst lære af de dygtige 
pædagoger ude på praktikstederne for heri-
gennem at dygtiggøre sig inden for det pæda-
gogiske arbejde. Dette kræver, at praktikvejle-
derne på institutionerne bliver uddannede 
til at varetage vejlederrollen mest hensigt-
mæssigt, så kvaliteten i praktikvejledningen 
sikres, og at der fortsat opkvalificeres og eva-
lueres på dette, så den studerendes møde med 
vejledningen i praktikken følger udviklingen 
og holder praktikvejlederen ved ilden for at 
styre kvaliteten i praktikken. 
 
Fokus på uddannelsen 
kræver SU-finansieret praktik
For at sikre kvaliteten i uddannelsen samt in-
stitutionernes økonomi og normering ønsker 
PLS, at praktikken overgår til at være SU-fi-
nansieret. De pædagogstuderende bør ikke 
indgå som en del af normeringen, da de bør 
sikres tid til fordybelse, kritisk refleksion og 
læring i praktikken. PLS ønsker, at det bliver 
uddannelsen, der kommer i fokus, og prak-
tikkerne kan blive et læringsrum, hvor den 
studerende har metodefrihed og autonomi, til 
at fokusere på de uddannelsesmæssige per-
spektiver. De pædagogstuderende må aldrig 
blive en arbejdsværdi, som institutionerne 
kan benytte som billig arbejdskraft, og som de 
bliver afhængige af for at leve op til deres nor-
mering indenfor en stram økonomisk ramme.
 
PLS OG BEVÆGELSESARBEJDET 

PLS har mange ønsker for et bedre samfund, 
et bedre uddannelsessystem og ikke mindst 
en bedre pædagoguddannelse. Kampen for 
et bedre samfund er en kamp om magten og 
en kamp mellem modstridende interesser. På 

den ene side står de, der mener, at vejen til 
et bedre samfund går gennem solidaritet og 
udvidelse af demokratiet. På den anden side 
står de, der mener, at enhver er sin egen lyk-
kes smed. Det er en økonomisk, kulturel og 
ikke mindst ideologisk kamp om samfundets 
ressourcer. Vi kan ikke tage kampen alene og 
ser PLS som en del af et større projekt - en 
større bevægelse, hvis mål er at forandre vores 
samfund! 
 
Enhed skaber styrke
PLS udspringer fra to af de største samfunds-
forandrende bevægelser i det moderne indu-
strisamfund: Arbejderbevægelsen og elev - og 
studenterbevægelsen. Med paroler om frihed, 
lighed, demokrati og solidaritet har bevægel-
serne med hver deres metoder sat deres præg 
på det danske samfund, som vi kender i dag, 
både økonomisk og kulturelt. 
 
Styrken i bevægelserne har først og fremmest 
ligget i deres evne til at skabe en enhed - også 
indbyrdes. Hvis arbejderne havde kæmpet 
imod hinanden, havde vi aldrig opnået den 
lighed eller frihed, vi kender til i dag. Igen-
nem den kollektive organisering og den 
kollektive kamp har man formået at skabe en 
modmagt til magthaverne og deres interesser. 
Vores skæbner som studerende, som lønmod-
tagere og som mennesker er tæt forbundet 
med vores medmenneskers. For at gøre os fri, 
må vi stå sammen om de fælles udfordringer 
og fjerne de menneskeskabte undertrykkel-
sesmekanismer, der gør, at vi ikke er lige eller 
frie. Vi skal stå sammen om at udvide 
demokratiet til ikke kun at handle om at sætte 
et kryds på en stemmeseddel til folketingsval-
get, men at det også gælder på uddannelses-
stederne og arbejdspladserne. 
 
Denne gennemsigtighed arbejder vi konkret 
med i PLS. Vi har en flad struktur som er en 
direkte modvægt til markedsbestemt topsty-
ring. PLS består af Årsmøde, forretningsud-
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valg, hovedbestyrelse og forpersoner. 
Den flade struktur modvirker at megen viden 
samles på hænderne af få, og vores beslutnin-
ger bliver derfor bredt repræsenteret. Det er 
helt centralt for PLS’ politiske principper, at 
alle i organisationen fokuserer på den flade 
struktur. 
 
I PLS har ingen medlemmer, heller ikke de 
valgte, hierarkisk magt over andre. Når et 
medlem bliver valgt, for vedkommende dog 
adgang til mere viden end andre medlemmer. 
Det er derfor afgørende for PLS kamp mod 
centralisering og markedsstyring at denne 
viden bredes ud til alle medlemmer, så vi 
kæmper sammen på det samme vidensgrund-
lag. Denne tilgang til viden adskiller PLS fra 
en lang række andre organisationsformer, 
og er noget vi kan være stolte af, det er li-
gesom velfærdssamfundet noget vi ikke må 
tage for givet! Det er derfor også vores fælles 
ansvar i hele organisationen at forholde os 
nysgerrigt, reflekterende og kritisk til vores 
eget virke.
 
Studerende over hele 
verden kæmper samme kamp
Blandt bannerførerne for retten til frihedsret-
tigheder har elev - og studenterbevægelsen 
stået i spidsen. Bevægelsen har været garanten 
for, at åndsfriheden kunne brede sig, den har 
udjævnet forskelle i samfundet gennem ud-
dannelse og har stået værn om de fundamen-
tale rettigheder såsom ytrings-, presse- og 
forsamlingsfrihed. Denne bevægelse er ikke 
kun national, den opererer på et globalt plan. 
Om det er kinesiske studerende, der kæmper 
for retten til tankefrihed, iranske studerende 
der kæmper for ytringsfrihed, eller om det er 
colombianske studerende, der kæmper for 
retten til at kritisere magthaverne, så solida-
riserer PLS med disse bevægelser, og vi ser, at 
vores og deres kamp er forbundet i en stærk 
tradition. 
 

Velfærdsuddannelserne må stå 
sammen mod samfundets tendenser
Netop i denne tid har det vist sig mere end 
nogensinde, at arbejderbevægelsen og studen-
terbevægelsen må stå sammen. Hvis blot man 
ser på vores eget område - velfærdsuddannel-
serne, er de for tiden under voldsomt 
pres af de nyliberalistiske tendenser. Vi bliver 
sat udenfor demokratisk indflydelse, taxame-
tersystemet tvinger os til at bekæmpe hin-
anden, og fagligheden udhules som følge af 
besparelser. 

PLS’ værdier står ikke inde for markedsgørel-
se af den offentlige sektor, da det er med til at 
forringe i arbejdsvilkårene i den pædagogiske 
praksis og forårsager social dumping; fokusset 
flyttes fra kvalitet på de enkelte institutioner 
til effektivisering og derigennem forringelser, 
hvilket samfundet ikke drager nogen nytte af. 
Derudover fører New Public Management 
til mere bureaukrati, hvilket er dyrt for sam-
fundet og dårligt brug af pædagogens tid og 
ressourcer. 

Der er brug for en styrkelse af enheden inden 
for velfærdsuddannelse, så vi kan modsvare 
tendenser af nyliberalisme. Det skal være en 
enhed og bevægelse, der insisterer på, at der 
investeres i fremtidens velfærdssamfund.
Det handler om dit liv, og hvem der har 
magten.Vi må stå sammen om at skabe størst 
mulig lighed i samfundet, uddannelserne og 
fagene. Sammen står vi stærkest!
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POLITISKE

PAPIRER

Klimapolitik i PLS 

I PLS ønsker vi en grøn og bæredygtig fremtid 
for pædagogstuderende såvel som færdigud-
dannede pædagoger. Hvis det skal lykkes, skal 
vi bære i flok. Vi skal derfor tænke ud over os 
selv, hvis målet skal opnås. PLS kan som or-
ganisation række ud til andre organisationer, 
som har samme mål: at sænke CO2- aftrykket 
i samfundet og på arbejdsmarkedet. 

PLS er en feministisk organisation. Derfor 
mener vi, at alle mennesker er lige. Derfor
skal en indsats for bæredygtighed, miljø og 
klima tænkes som let tilgængeligt for alle, og
PLS skal være med til at påvirke og ændre de 
skævvridninger og sociale udfordringer det
kan bringe i samfundet at tænke grønt.
Skal den grønne omstilling lykkes, skal den 
ikke betales af dem, som har færrest midler.
Vi bør forholde os til initiativer, som tager 
kampen op mod de menneskeskabte
klimaforandringer, der forårsager ekstremt 
vejr og forhold, som gør dele af kloden
ubeboelig og som skaber klimaflygtninge og 
miljøkatastrofer.  
 
I PLS vil vi bestræbe os på at holde os opdate-
rede på den nyeste viden og forskning inden 
for området. Vi tilsigter os på at have viden 
om relevante diskurser, fagudtryk og fakta, 
så den kan anvendes i samspil med kolleger, 
venner og andre organisationer.
Dermed kan vi i PLS frem over danne tidsre-
levante holdninger og lave udtalelser om

miljø og bæredygtighed. Klimakrisen betyder, 
at den almene dannelse skal tænkes i en
grønnere retning. Det kræver, at vi som kom-
mende pædagoger bliver klædt på til at
håndtere de klimaudfordringer, vi vil møde i 
praksis. PLS skal kæmpe for at få bæredygtige 
løsninger implementeret i den generelle
undervisning. Når man fx har visuel kommu-
nikation, madlavning eller innovation, bør
bæredygtighed indtænkes. Derfor mener PLS, 
at der på pædagoguddannelsen skal fokus 
på den grønne og bæredygtige fremtid. Vi 
ønsker, at det fagligt er muligt at følge med de 
grønne tiltag, som påvirker resten af samfun-
det. Derfor ønsker vi, at der oprettes et valg-
fag for klima og bæredygtighed i pædagogisk 
praksis. 
 
PLS kan være en aktør i relevante rum, hvor 
klima og pædagogik mødes. Vi skal være
stemmen, der kæmper for et grønnere pæda-
gogfag – ikke kun under studietiden, men
også på arbejdsmarkedet.
PLS bør støtte op om, og være i dialog med 
andre studieorganisationer, som også er
interesserede i at arbejde med en grønnere 
fremtid. PLS forpligter sig til at forholde sig
kritisk på campusserne og i praksis, og skal 
stille spørgsmålstegn til tiltag, der kan stride
med de grønne værdier.
Vi mener, at Professionshøjskolerne i Dan-
mark har pligt til at prioritere et øget
samarbejde og en erfaringsudveksling, der 
kan fremme klimavenlige initiativer og
bæredygtig omstilling.
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Til kamp for SU’en 

I dag er SU’en en af de væsentligste velfærds-
ydelser, der skaber et uddannelsessystem
med lige adgang til uddannelse for alle - uan-
set opvækst og social baggrund. SU’en er
definerende for den danske uddannelses-
model, som vi kender den. Det høje uddan-
nelsesniveau i hele den danske befolkning 
skyldes blandt andet de muligheder, SU’en har 
givet arbejderklassens børn. Med andre ord er 
SU’en en afgørende faktor for social mobilitet. 

I PLS ønsker vi et uddannelsessystem, der 
tilgodeser de mange, og ikke en smal elite i
befolkningen. Det står derfor også klart, at vi 
må kæmpe for SU-stipendiet. Ikke alene at
beholde SU’en, men også sikre at kommende 
studerende kan vælge uddannelse ud fra
egen motivation og faglige interesseområder 
og ikke ud fra økonomiske pejlemærker. 

I PLS mener vi, at når de studerende oplever 
at have økonomisk stabilitet, så bliver de
bedre studerende. Økonomisk sikkerhed un-
der uddannelse styrker fordybelsen for den
enkelte og højner fagligheden i samfundet.
SU’en har i de seneste år været under pres. På 
trods af, at langt de fleste danskere i menings-
målinger er direkte imod at skære i SU’en, 
er de politiske angreb blevet oftere og grove-
re. Stipendiet har været udsat for adskillige 
spareøvelser og er blevet brugt som et politisk 
redskab til at kontrollere og styre de danske 
studerendes adfærd. Begge dele har resulteret 
i, at vi har et uddannelsessystem uden den 
samme fleksibilitet som tidligere. SU-stipen-
diet skal hverken bruges til at presse de stu-
derende hurtigst muligt ind på en uddannelse 
eller hurtigst muligt igennem den uddannelse, 
de tager. Det skal ikke være frygten for at 
miste levegrundlaget, der bliver definerende 

for studievalget.
Alt for mange studerende oplever i dag, at de 
ikke har en økonomi, der kan dække deres
faste udgifter. Derfor må mange studerende 
enten optage dyre lån eller påtage sig
erhvervsarbejde i et sådant omfang, at det går 
ud over deres studie. Vi mener i PLS, at
uddannelsesstøtten skal være høj nok til, at 
det er muligt for de studerende at fokusere
på studiet. SU-stipendiet skal gøre det muligt 
at studere fuld tid uden erhvervsarbejde
ved siden af sit studie. Vi går derfor i PLS ind 
for en højere SU, end den der omdeles i dag. 
 
Hele SU-systemet skal være fleksibelt nok til, 
at det aldrig bliver den enkeltes økonomiske 
forhold, der bliver afgørende for individets 
uddannelsesvalg. Det øgede pres på de stude-
rende, til både at opretholde et erhvervsarbej-
de og studere fuld tid, får først og fremmest 
konsekvenser for de studerende, der har det 
sværest på studiet og i livet. SU’en skal kunne 
muliggøre det at være fuldtidsstuderende og 
derved give studerende den tid, det kræver 
at fordybe sig og blive kompetente på eget 
felt. Vi kan ikke tillade, at den nuværende og 
næste generation af studerende alle kommer 
ud af uddannelsessystemet med tårnhøj gæld. 
Gældsætning er ikke en langsigtet løsning 
på de i høj grad forværrede levevilkår, som 
studerende oplever i vores krakelerende  
velfærdssamfund.
 
Fribeløbet, som vi kender til det i dag, funge-
rer som en retningslinje for virksomheder,
der udbyder stillinger og er derfor indirekte 
regulerende for timetallet i den enkelte stu-
denterstilling. Fribeløbet kan derfor være med 
til at sikre, at timetallet ikke bliver så højt, at 
det går ud over uddannelsen. Derfor bør fri-
beløbet fastsættes ved en størrelse der sikrer, 
at alle stillinger, der er supplerende for studi-
et, har et omfang, der muliggør fuldtidsstudie.
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Ved et mindre omfang i stillingerne sikres det 
ligeledes, at vi som studerende ikke mister 
muligheden for at opretholde et studiejob på 
grund af for store tidsmæssige krav. Alligevel 
er vi i PLS opmærksomme på, at også fribe-
løbet er adfærdsregulerende og af den grund 
forholder vi os ikke alene positivt til det.
studerende ikke mister muligheden for at op-
retholde et studiejob på grund af for store
tidsmæssige krav. Alligevel er vi i PLS op-
mærksomme på, at også fribeløbet er
adfærdsregulerende og af den grund forhol-
der vi os ikke alene positivt til det. 
 
For pædagogstuderende er det et faktum, 
at SU-stipendiet er forudbetalt og den løn, 
man modtager fra et lønarbejde som oftest er 
bagudbetalt, er et kæmpestort problem. Det 
betyder, at pædagogstuderende der veksler 
mellem praktik i ansættelsesvilkår og
undervisning på deres uddannelse, oplever 
ikke at have råd til at leve i de måneder,
fordi de ikke har en reel indtægt i starten af 
måneden. Derfor er PLS af den holdning, at
der bør tilføjes 3 ekstra SU-klip til pædagog-
uddannelsen, som skal have til formål netop
at dække overgangen fra studie til lønnet 
praktik, samt den første måned efter vi
studerende dimitterer. 
 
Mange pædagogstuderende vælger at fortsæt-
te studierne, efter de har færdiggjort deres
professionsbachelor som pædagog. Når pæda-
goger læser videre på universitet, så mener
vi i PLS, at de bør modtage SU. Vi frygter, at 
magthaverne vil skære SU’en væk på kandi-
datuddannelserne. Også her er vi i PLS klar til 
at gå til kamp for SU’en. 
 
Vi er i PLS af den holdning, at man som stu-
derende bør være dækket af SU-stipendiet,
så længe man går på en uddannelse. Derfor 
mener vi også, at de pædagogstuderende bør

modtage SU, både når de studerer og når de 
er i praktik. Derudover bør de studerende
have muligheden for at tage SU-lån og modta-
ge de SU-tillæg, som de allerede er berettiget 
til, med når de er i praktik. Ligeledes bør de 
pædagogstuderende modtage seks ekstra SU-
klip, da uddannelsen er seks måneder længe-
re, end andre bacheloruddannelser. 
 
Et fleksibelt SU-system er vigtigt for, at de 
studerende, der har særlige behov pga.
eksempelvis psykisk og fysisk funktionsvaria-
tion har muligheden for at gennemføre en
uddannelse på lige vilkår med andre. Denne 
gruppe af studerende skal sikres den økono-
miske sikkerhed og adgang til de socialpæda-
gogiske tilbud, de har brug for. 
 
Ved at forringe SU’en, graver politikerne en 
social massegrav. Et godt uddannelsessystem 
er ikke alene en nødvendighed for et stabilt 
samfund, men også for en stabil fremtid 
 
Uddannelse til alle (dem der vil) 

I Pædagogstuderendes Landssammenslutning 
(PLS) mener vi, at uddannelse er en af de
væsentligste faktorer både på et individuelt og 
samfundsmæssigt plan. Uddannelse skaber 
bedre levevilkår. 
 
Derfor er det altafgørende, at ingen holdes fra 
at tage en uddannelse på grund af socioøko-
nomisk baggrund, etnicitet, køn eller seksua-
litet. Adgangen til uddannelse skal være fri og 
lige, og der skal hverken lægges benspænd for 
at komme ind på en uddannelse via økonomi-
ske eller politiske tiltag. 
 
Derfor er det vigtigt, at folkeskolerne er bedst 
muligt klædt på til at hjælpe eleverne i den 
retning, der er rigtig for dem. I PLS mener vi,  
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at presset ovenfra på eleverne i folkeskolen 
skal lettes, så eleverne først og fremmest 
dannes, udvikles og trives i deres egne krop-
pe og sind. PLS er kategorisk imod at måle 
mennesker udelukkende på akademiske kom-
petencer, som PISA- tests, STOP-tests, flids 
karakterer og karaktergennemsnit er udtryk 
for.
 
Derimod er kompetent og grundig studievej-
ledning en absolut nødvendighed for at sikre
mere motivation og et kompetent uddannel-
sesvalg. Gennem hele uddannelsessystemet
skal det sikres, at informationerne når ud til 
alle unge på ungdomsuddannelser og folke-
skoler. Især skal det prioriteres, at unge fra 
uddannelsesfremmede hjem får den rådgiv-
ning og studievejledning, de har brug for. 
 
Mennesker skal måles som mennesker og ikke 
som tal. At være et dannet og kompetent
menneske handler om langt mere end blot 
det. Uddannelse gavner ikke kun det enkelte
menneske, men også samfundets udvikling. 
For at sikre fremtidige generationer de
bedste forudsætninger for at udvikle samfun-
det, må der derfor aktivt prioriteres, at alle
dygtiggøres og bliver klogere. Den sociale 
mobilitet styrkes ved at sikre, at alle uddan-
nelser får en diversitet i studentermassen og 
derved repræsenterer det øvrige samfund. Det 
kræver, at flere uddannelser løfter et socialt 
ansvar i højere grad end i dag - også på uni-
versiteterne. 
 
Der skal være en balance i optaget også på 
pædagoguddannelsen, sådan at den ikke
længere omtales som et nemt uddannelses-
valg. Vejen for en bedre pædagoguddannelse 
med et højt fagligt niveau, er heller ikke blot 
at optage de mest privilegerede, eller dem
med det højeste karaktergennemsnit. Derfor 
mener vi i PLS, at der skal optages flere på

alternativer til den ensidige kvote 1. Det skal 
være de faglige emner og kompetencer, der
skal være bærende i et optag på pædagogud-
dannelsen. I PLS er vi imod et generelt
karaktergennemsnit på alle uddannelser, da et 
sådant ikke sikrer kvaliteten på uddannelse. 
Ansøgeren skal nærmere vurderes på deres 
faglige forståelse samt motivation gennem 
samtale med kompetente undervisere. 
 
I PLS mener vi, at uddannelse ikke er en sta-
tisk handling, men en kontinuerlig bevægelse, 
der fortsætter gennem hele livet. 

Menneskets egen frie vilje til at finde vej i sin 
dannelse og ikke mindst uddannelse bliver
sat under pres, når politikerne ønsker at skabe 
diskurser og lovgivning, der forringer kvali-
teten af vores uddannelser. Uddannelse er for 
det enkelte menneskes skyld, og derfor kan vi 
ikke målstyre efter fremtidsgætterier. 
 
Det er op til det enkelte individ at vurdere om 
– eller hvornår - vedkommende er
studieparat, således at man sikrer bedst mu-
lighed for en kvalitativ og motiveret gennem-
førsel af sit studie. 
 
Det er vigtigt, at optaget på pædagoguddan-
nelsen, og generelt, ikke defineres efter et
økonomisk parameter, men derimod ud fra 
parametre, der sikrer den sociale mobilitet
og skaber et alsidigt optag. Vi mener i stedet, 
at magthaverne må gennemføre reelle tiltag, 
der målrettet hæver uddannelseskvaliteten 
samt tilfører midler, der gør det mulig at drive 
god uddannelse.
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En bolig til alle studerende 

Der er mange studerende, der i deres studietid 
oplever problematikker i forhold til bolig.
Har man råd til den pågældende bolig uden 
at skulle arbejde meget ved siden af sit studie? 
Hvor længe kan man blive boende, og får man 
overhovedet en lejekontrakt?
Rækken af faktorer der spiller ind i forbindel-
se med boligsituation, er lang, og den bliver
kun længere. 
 
Vi har i dag et boligmarked, der bliver presset 
fra flere kanter og som er svært at navigere i. 
 
Alle studerende skal have tag over hovedet. 
Der må derfor både på lokalt og nationalt
niveau arbejdes for, at boligvilkårene for stu-
derende forbedres. I studiebyerne skal der
garanteres en bolig til alle studerende allerede 
fra det tidspunkt, de begynder på studiet.
Dette mener vi i PLS bør varetages gennem en 
kommunalt stillet boliggaranti i alle studieby-
er. 
 
PLS er positive over for boliggarantien i de 
store studiebyer. Dog har boliggarantien nogle 
svagheder, som vi i PLS er kritiske overfor. 
Som boliggarantien ser ud lige nu, giver den 
ikke nye studerende mulighed for at sige nej 
til boliger, de ikke har råd til, samt boliger, 
der ligger langt væk fra deres studiesteder. 
Ligeledes indgår der nogle steder boliger i 
boliggarantien, som ikke er renoverede og 
tidssvarende. 
 
For at vi som mennesker og som studerende 
kan realisere os selv og have overskud til at
reflektere, udvikle os og lære, så må vores 
basale behov være dækket. Det betyder, at vi
ud over at have råd til at købe mad må have 
råd til at betale en bolig, når vi studerer. 

 
Det kan ikke forventes, at studerende opret-
holder et studiejob ved siden af deres studier, 
og vi mener af den grund også, at studieboli-
ger skal kunne betales med SU eller praktik-
løn som eneste indtægt.
 
Studerende i usikre boligsituationer dropper 
oftere ud af deres studier eller kommer håb-
løst bagud. At have et sted at bo giver ro og 
mulighed for at kunne koncentrere sig om at 
være studerende. 
 
Et samfund må tage ansvar for dets borgeres 
velbefindende og livskvalitet. Derfor må der 
arbejdes på at ændre boligmarkedet politisk 
- både lokalt og nationalt. Der skal først og 
fremmest bygges flere studieboliger, som er 
til at betale for studerende. Det kræver, at der 
bygges flere almene boliger, og at politikerne 
forpligtes på at ombygge de tomme kommu-
nale bygninger til studieboliger. 
 
Der skal sættes flere penge af på de kommu-
nale budgetter til nybyggeri af studieboliger
og ombygning til studieboliger. I PLS mener 
vi også, at bopælspligten skal udvides, sådan 
at de boliger vi allerede har i byerne udnyt-
tes, og ikke står uudnyttede hen til fordel for 
boligspekulanter. 
 
I PLS er vi imod lejelovens paragraf 5 stykke 
2, der giver udlejere muligheden for at skrue 
udlejningspriserne urimeligt højt op ved 
genudlejning af deres ejendomme mod meget 
små forbedringer. 
 
I PLS kæmper vi for, at alle studerende har et 
sted at bo. Et sted at bo, der er til at betale og 
hvor det med offentlig transport også er til at 
komme frem og tilbage, både når man er på 
studie og i praktik. 
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Der skyder flere og flere midlertidige boliger 
op, container byer og andre konstellationer, 
hvor mennesker presses ind, i halvfærdige 
projekt-løsninger. I PLS mener vi, at der skal 
tages hånd om problemet. Midlertidige løs-
ninger er ikke de holdbare løsninger, derfor 
kæmper vi for flere permanente boliger til 
studerende. 
 
Et mere stabilt bevillingssystem 

Generelt om bevilling:
I PLS er vi imod nedskæringer på uddannel-
sesområdet. Vi oplever, at uddannelser i hele
Danmark er pressede på økonomien, på 
grund af skiftende regeringers nedskærings-
politik. Omprioriteringsbidraget er et genera-
tionstyveri af dimensioner og en fejlpriorite-
ring, der fortsat koster samfundet dyrt.
Derfor går vi i PLS ind for, at uddannelsessek-
toren bliver tilført midler i et omfang, der gør 
det muligt for uddannelsesinstitutionerne at 
komme oven vande. Både på undervisnings-
fronten og i det administrative. 
 
Bevillingssystemet:
Det nye bevillingssystem indeholder nogle 
positive elementer, som vi i PLS har efterlyst.
Grundtilskuddet er principielt fornuftigt og 
giver professionshøjskolerne mulighed for at 
planlægge økonomien bedre. Alligevel har 
grundtilskuddet, der kommer til at udgøre
25% af finansieringen, nogle alvorlige proble-
mer.
 
Det væsentligste problem er, styringsprincip-
pet i vores uddannelsessystem, og de direkte 
politisk styrede strategikontrakter, der svarer 
til 5% af grundtilskuddet. Dette er et direkte 
brud med armslængdeprincippet, og det er vi 
i PLS imod. 
 

Ligeledes er det et problem, at andre 5% af til-
skuddet skal genforhandles efter et udefineret 
kvalitetsparameter. Vi kan ikke se en løsning, 
der giver studerende mulighed for at svare 
ærligt, uden at straffe uddannelsesinstitutio-
nerne på økonomien. 
 
Vi ønsker i PLS et grundtilskud på 75%, så 
professionshøjskolerne får reel økonomisk
stabilitet. 
 
Det nye bevillingssystem indeholder yderme-
re fire andre elementer: aktivitetsmidler, her-
under resultattilskud, færdiggørelsesbonusser 
samt beskæftigelsestaxameter. 
 
Aktivitetsmidlerne udregnes på antal STÅ 
og udgør en for stor del i bevillingssystemet 
(75%). Det må aldrig være sådan, at økono-
misk pressede studier lader studerende bestå
eksaminer for at få penge. Derfor går vi i PLS 
ind for, at denne del af systemet mindskes. 
 
Resultattilskuddet udgør 10% af aktivitets-
midlerne og udgøres af beskæftigelses- og
færdiggørelsesbonusser. I PLS er vi imod 
resultattilskuddet, da vi mener, at uddannel-
sesprocessen er vigtigere, end hvor hurtigt det 
gøres.
 
Beskæftigelse efter endt uddannelse må ikke 
blive et kvalitetsparameter, da det vil give ud-
dannelsesstederne incitament til at undervise 
i stof, som giver mening for arbejdsgiverne 
på kort sigt, i stedet for faget på langt sigt. 
Det skal ikke være aftagerne der alene styrer 
indholdet på uddannelsen. Det skal være de 
stærke faglige miljøer, de studerende, fagfor-
eningerne og aftagerne, der i samarbejde skal 
sammensætte den bedst mulige uddannelse.
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Bevillingssystemet fra 2017 indeholder et ud-
ligningsprincip, hvor nogle uddannelser får
penge fra andre. Pædagoguddannelsen er en 
af de uddannelser, der har modtaget flest
midler. Dette klinger dog hult, da midlerne 
for det første kommer fra andre pressede
uddannelser, og for det andet stadig er ramt af 
regeringens grønthøsterbesparelser (2%) 
 
Konkurrence i systemet:
De seneste ti år er markedsføringen af pro-
fessionshøjskolerne eksploderet på trods af 
skrantende økonomi. I PLS er vi imod denne 
form for konkurrence om potentielle stude-
rende, da midlerne går direkte fra de ind-
skrevne studerende til de potentielt kommen-
de studerende. 
 
Bevillingssystemet fra 2017 indeholder en 
kvalitetspulje, som udgøres af de midler, som
professionshøjskolerne taber på deres grund-
tilskud. Denne pose penge skal professions-
højskolerne kæmpe om at få på arbitrære 
kvalitetsmål. I PLS er vi imod konkurrence 
mellem professionshøjskolerne, da det vil 
medføre øget pres til at prioritere stordrift 
frem for nærvær. 
 
I PLS går vi ind for:
• Flere midler til uddannelsessektoren.
• Øget stabilitet i bevillingssystemet.
• Mindre konkurrence om midler og stude-
rende professionshøjskolerne imellem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiemiljøet er afgørende for en god
pædagoguddannelse! 

Alle uddannelsesmæssige aktiviteter på en 
uddannelsesinstitution er afhængige af
studiemiljøet. Både for studerende, undervi-
sere og ledere af uddannelsesinstitutioner er
det af afgørende betydning, at studiemiljøet 
giver rum til fordybelse og tilbyder gode
rammer for socialt og fagligt liv. Studiemiljø 
er et komplekst begreb, som vi i PLS mener
bør dække både fysiske, sociale og psykiske 
faktorer. Af samme årsag er det afgørende,
at vi i arbejdet for at styrke studiemiljøet også 
arbejder for en stærk studenterindflydelse
både lokalt, nationalt og internationalt. Stu-
diemiljøet er de studerendes primære
lærings- og arbejdsmiljø og det skal derfor 
tages seriøst! Et godt studiemiljø sigter mod
at sikre de studerendes fysiske og psykiske 
velvære, såvel som de studerendes sikkerhed.
Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at 
sikre de studerendes trivsel og læringsmulig-
heder, ved at sikre et godt studiemiljø, blandt 
andet ved at give mulighed for at studie- og 
fagpolitiske organisationer, såsom PLS, kan 
have et stærkt eksistensgrundlag på den en-
kelte pædagoguddannelse. 
 
For at fastholde de studerendes motivation er 
det essentielt, at de studerende har gode
muligheder for at lære, fordybe sig, tænke 
kritisk og udfordre eksisterende viden. Et
godt studiemiljø på pædagoguddannelsen har 
en direkte forbindelse til vores professions 
stærke faglige identitet, og opfordrer stude-
rende til at engagere sig i relevante aktiviteter. 
 
Indflydelse:
I PLS mener vi, at det er essentielt, at stude-
rende har direkte indflydelse på deres stu-
diemiljø, fordi det er de studerende, der er 
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eksperter i deres uddannelser og studiemil-
jø - det er de studerende, der oplever og er 
medskabere af studiemiljøet på uddannelsen 
på daglig basis.
 
Dét, at give de studerende mulighed for at 
have indflydelse på studiemiljøet, har en vær-
di i sig selv. Vi tror på, at studenterindflydelse 
bidrager til at nedbryde hierarkiske struktu-
rer og dermed gør uddannelsessystemet som 
helhed mere demokratisk. Dette vil være med 
til at skabe en forbedring af uddannelsessyste-
met. Indflydelsen skal ske i samarbejde med 
underviserne og ledelsen, da de studerendes 
studiemiljø er undervisernes arbejdsmiljø.
 
En finansiel prioritet:
At skabe og opretholde et godt studiemiljø 
kræver investeringer fra både politikere og
uddannelsesinstitutioner. 
 
En god studiestart er et grundelement for op-
bygningen af et godt studiemiljø, og derfor
er det vigtigt, at studiestarten prioriteres 
økonomisk og organisatorisk af uddannelses-
stedet. 
 
Ydermere kræver en forbedring af studiemil-
jøet og den generelle kvalitet af uddannelsen, 
at alle uddannelsesnedskæringer rulles til-
bage! I stedet for at skære i uddannelsessek-
toren, skal der investeres både nationalt og 
internationalt. 
 
Det fysiske studiemiljø:
Det fysiske studiemiljø skal først og fremmest 
sikre, at alle studerende er i sikkerhed på og 
har adgang til deres uddannelsesinstitution. 
 
Vi mener, at det fysiske miljø skal afspejle 
den profession, vi skal ud i efter endt uddan-
nelse. Det skal være muligt at bruge kreative 
lokaler, teatersale, sportsfaciliteter o. lign., så 

de studerende kan øve sig i differentierede 
pædagogiske aktiviteter. Ligeledes mener vi, 
at det er optimalt, at uddannelsesinstitutio-
ner er placeret, således at det bliver muligt at 
bruge naturen. 
 
Det fysiske miljø skal være inspirerende, mo-
tiverende og give rum til social interaktion.
Det skal være muligt for de studerende at 
bruge uddannelsesinstitutionens rammer 
bredt og ikke kun til forelæsninger eller un-
dervisning, og de skal have adgang til lokaler, 
der kan benyttes i bredt omfang. Det kræver, 
at der er indtænkt grupperum, læsepladser, 
fredagsbarer og andre typer af rum, som de 
studerende frit kan færdes i.
 
De studerende skal undervises i lokaler, som 
er indbydende og har et ordentligt indekli-
ma. Ligeledes er det vigtigt med ergonomiske 
siddemuligheder, herunder stole og borde til 
alle, så ingen studerende eksempelvis under-
vises fra vindueskarmen. De fysiske faciliteter 
skal være arrangeret på en sådan måde, at alle 
studerende har mulighed for at bruge dem 
Et uddannelsessted skal være organiseret, så 
studerende med funktionsvariationer kan 
bevæge sig frit uden forhindring. 
 
Det psykiske studiemiljø:
Et godt studiemiljø sikrer, at ingen studerende 
bliver diskrimineret baseret på alder, religiø-
se- eller politiske overbevisninger, etnicitet, 
seksuel orientering, funktionsvariationer eller 
køn. Det skal være muligt for alle studerende 
at være en aktiv del af deres studiemiljø. 
 
Der skal tages højde for de studerendes for-
skellige livssituationer i studiemiljøet. Dette
har både underviserne og de studerende an-
svaret for i indretningen af undervisningen
og andre studiesociale aktiviteter. I PLS ser vi 
den diverse studentermasse som en styrke, og 
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studiemiljøet skal understøtte de studerendes 
møder på tværs af sociale og økonomiske skel. 
 
Studiemiljøet skal være åbent for alle og være 
med til skabe en velkommende kultur for at 
modarbejde ensomhed, stress og uhensigts-
mæssig konkurrence mellem studerende. Et 
godt psykisk studiemiljø betyder, at der er 
klare forventninger og rammer til de stude-
rende.
 
Det ultimative mål er at sikre, at alle uddan-
nelsesinstitutioner har et godt studiemiljø.
For at komme derhen, er det vores overbevis-
ning, at der skal store ændringer til. Startende 
med bedre og mere retfærdig finansiering og 
øremærkede midler til forbedring af studie-
miljøet. 
 
Styrk Studiedagene i praktikken 

En væsentlig del af pædagoguddannelsen er 
det års praktik, hvor studerende er en del af
normeringen og derfor en del af arbejdsmar-
kedet, imens vi er studerende. 
 
Den lønnede praktikperiode er fordelt på to 
gange et halvt år, inklusiv i alt tyve studiedage, 
fordelt med ti i hver praktik. 
 
Vi mener i PLS, at etikken skal være et gen-
nemgående tema på studiedagene, fordi dét
at være pædagog er at være udøvende etiker. 
Den pædagogiske dømmekraft er bygget om-
kring evnen til at foretage etiske valg og have 
en handlekompetence i en pædagogisk og 
etisk kompleks kontekst. Derfor bør de etiske 
dilemmaer i praksis og den oplevede hverdag 
i praktikken fylde i højere grad, end statisk 
formulerede læringsmål på studiedagene. 
 
For at det kan lade sig gøre, må den, der un-

derviser på studiedagene, have kendskab til
pædagogisk praksis. 
 
Det er vigtigt, at praktikpladsinstitutioner 
ikke blot ser sig selv som arbejdsplads for os
pædagogstuderende, men ligeledes har en 
identitet som uddannelsesinstitution. Derfor
mener vi også, at praktikvejledere og prakti-
serende pædagoger med fordel kan involveres 
i studiedagene. Enten som led i et refleksi-
onsforløb, som eksperter fra praksis eller som 
introducerende til anvendte metoder i praksis 
som supervision, observationsmetoder eller 
specifikke pædagogiske metoder. Derudover 
ser vi det som en fordel, at praktikvejlederne 
indtænkes i studiedagene for at give inspirati-
on til projekter i egne institutioner eller gene-
relt, herunder hvordan man som pædagogstu-
derende på bedst mulig vis kan inddrage sine 
kollegaer på arbejdspladsen. Et fælles videns-
grundlag med vejlederen bør ligeledes sikres, 
ved at vejleder og den studerende begge er
investeret i studiedagene. 
 
Vi mener i PLS, at autonomien til at definere 
pædagogisk praksis bør ligge hos pædagoger-
ne, og at det derfor også er pædagogerne, der 
bedst kan diskutere og vurdere pædagogisk 
praksis sammen med den pædagogstude-
rende. Vi mener i PLS, at der bør diskuteres 
Best Practice på studiedagene. Det kunne 
eksempelvis være ved at gøre det muligt for 
os at se andre pædagogstuderende og prak-
tikinstitutioner, end vores eget arbejde med 
samme læringsmål. Konkret mener vi, at 
det kan bidrage til den enkeltes refleksioner 
og praksiskompetence at besøge hinandens 
praktiksteder. 
 
I PLS mener vi ikke, at det bør være eksamen 
i slutningen af praktikken eller løsningen af 
selve praktikopgaven, der skal have fokus på 
studiedagene.
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Derfor er det uddannelsesinstitutionernes 
ansvar at give undervisere og praktikere gode
forudsætninger for at skabe et sikkert og ud-
viklende rum for os pædagogstuderende,
hvor der tages udgangspunkt i vores hver-
dag. Dette kunne eksempelvis være ved, at 
vi forberedte praksisfortællinger - som blev 
udgangspunktet for teoretisk og metodisk
arbejde. Derudover kræver en god studiedag, 
at undervisere har forberedelsestid, kendskab 
til holdet, samt tid til hver enkelt studerende.
 
Vi mener i PLS, at det er noget svineri, at vi 
pædagogstuderende selv skal betale for vores 
studiedage. Vi mener, at det bryder med prin-
cippet om gratis uddannelse i Danmark, når 
vi må arbejde flere timer i vores praktikker for 
at spare afspadseringstimer op til at deltage på 
vores uddannelse, til de i alt 20 studiedage. Vi
mener, at det er mere end retfærdigt, at studi-
edagene bliver betalte fridage sikret i overens-
komsten for pædagogstuderende. 
 
Det er under al kritik, at vi selv skal betale for 
at kunne deltage på studiedage, når vi samti-
dig ofte bliver mødt med, at der kun er plan-
lagt undervisning i ganske få timer. Derfor 
mener vi, at vi som studerende som et absolut 
minimum skal have undervisning i det antal 
timer, vi har sparet op til. 
 
Mere gennemskuelige veje til dispen-
sationer 

Professionshøjskolerne og uddannelsesste-
derne, har meget forskellige procedurer for 
hvordan dispensationer tildeles. Dette skal 
ikke være tilfældet, da alle studerende skal
have samme muligheder for orlov, ekstra tid 
til eksamen, merit mv. De mange forskellige 
procedurer gør det ofte uklart, hvordan og 
i hvilke tilfælde den enkelte studerende kan 

søge om dispensation. 
 
Ligeledes er det uklart hvem der skal vurdere 
dispensationsansøgninger. Det skal altid
fremgå tydeligt af professionshøjskolernes 
hjemmesider og studieordninger hvem der
afgør de studerendes ansøgninger og hvor 
lang en behandlingstid man kan forvente.
Dette vil også øge de studerendes retssikker-
hed. Som studieorganisation og fagforening
mener PLS derfor at: 

• Studerende med funktionsvariationer skal 
kun skulle søge om dispensation én gang til
for eksempel ekstra tid eller nedsat tid i prak-
tikkerne. 

• Alle professionshøjskoler skal have et stan-
dardiseret dispensationsskema, som kan
udfyldes, således at de studerende får alle 
detaljer med. 

• At studerende skal kunne få hjælp til at skri-
ve dispensationer ved en uvildig part f.eks.
en studievejleder el.lign. 

• At professionshøjskolerne skal klargøre de-
res procedurer og proces for dispensationer
på deres hjemmeside og i deres studieordnin-
ger.

NOTE
PLS definerer handi-
cap, som det er be-
skrevet i FN’s handi-
capkonvention. 

Definitionen lyder:
”Personer med handi-
cap omfatter personer, 
der har en langvarig 
fysisk, psykisk, intel-
lektuel eller sensorisk 
funktionsnedsættelse, 
som i samspil med 
forskellige barrierer 

kan hindre dem i fuldt 
og effektivt at deltage i
samfundslivet på lige 
fod med andre.” 

FN’s handicapkonven-
tion opdeler handicap 
i fire forskellige typer: 

• Fysiske handicap
• Kognitive handicap
• Psykiske handicap
• Sensoriske handicap 
(sanser)
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Køn 

I PLS har vi en intersektionel feministisk til-
gang, hvor vi ønsker at have en opmærksom-
hed på, hvordan det dominerende menneske- 
og samfundssyn undertrykker minoriteter og 
individets mulighed for selvdefinition. Dette 
gør sig i særdeleshed gældende i forhold til 
kønsidentitet og derfor både bør og skal vi 
kæmpe for et mere solidarisk og åbent men-
neske- og samfundssyn. PLS betragter LG-
BTQ+ miljøet som en tæt samarbejdspartner, 
og det ønskes at værdiprogrammet reflekterer 
dette, også når det kommer til spørgsmål om-
kring kønsidentitet. 
 
Køn i samfundet
I PLS mener vi ikke køn er medfødt men 
udøvende, køn er noget man gør, ikke noget 
man er. Køn er et kultur- og samfundsskabt 
fænomen der skabes gennem socialisering
og samfundets diskurser, og derfor ikke en 
universel identitet. Ethvert menneske skal
have indflydelse på hvem de er og mulighed 
for at definere sig som de føler sig. 
 
I PLS mener vi der i dagens samfund har 
konstrueret sig kønsroller ud fra en hetero-
normativ diskurs som er ekskluderende, for 
personer som ikke falder ind under de binære 
køn. Ydermere en diskurs som favoriserer 
den ciskønnede heteroseksuelle mand, hvilket 
blandt andet ses på arbejdsmarkedet, tøjvalg, 
osv. 
 
Det fremgår i ligestillingsloven kapitel 2, at 
køn ikke må være genstand for forskelsbe-
handling af nogen karakter. Dette mener vi i 
PLS langt fra bliver overholdt i det moderne 
samfund, lige fra den anerkendelse vi som 
pædagoger ønsker i samfundet, til kønsopdel-
te aktiviteter for de borgere vi arbejder med.  

 
 
PLS mener at samfundet skal have en bredere 
kønsopfattelse I den pædagogiske praksis, 
både for borgere og personale i alle de pæda-
gogiske institutionerne. 
 
Køn i undervisningen
I 2014 var PLS med til at indføre modulet 
“Køn, seksualitet og mangfoldighed” på
pædagoguddannelsen. Modulet understreger 
vigtigheden af, at normkritik er et vigtigt
led i pædagoguddannelsen og at uddannelsen 
skal være bedre til at ruste de studerende til 
netop at forholde sig kritisk til kønsstereoty-
per. Denne normkritiske tilgang bør ikke
kun præsenteres i forbindelse med modulet 
omhandlende køn, seksualitet og mangfoldig-
hed, men være et gennemgående tema, hvor 
de studerende gennem undervisningen gives 
plads til kritisk refleksion og undren. 
 
I undervisningen på pædagoguddannelsen 
er det vigtigt at have en opmærksomhed 
på individet i fællesskabet, og fællesskabet 
omkring individet. Her ønsker vi at have en 
øget opmærksomhed på anerkendelsen af det 
enkelte individ, hvor køn ikke bliver genstand 
for forudgående forståelser i mødet med indi-
videt. Køn må og skal ikke blive genstand for 
diskrimination eller forskelsbehandling. 
 
Derudover er det vigtigt, at studiemiljøet på 
uddannelsesstederne tilgodeser diversiteten
i sammensætningen af studerende. Hvor 
uddannelsen generelt har en ulige fordeling 
mellem kønnene, bør dette ikke være afgøren-
de for det gode studiemiljø eller mødet med 
den enkelte studerende. Alle studerende skal, 
uanset køn, føle sig set, hørt og inkluderet, på 
uddannelsen og i praktikkerne.
 

Begrebsafklaring for politikpapiret Køn 
Køn: Når vi i dette politikpapir taler om køn, taler vi om det sociale køn, frem for det biolo-
giske køn. Vi taler altså om det engelske ”gender”, frem for det engelske ”sex”.
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Virtuel undervisning 

I PLS har vi en holdning til uddannelsen, 
dens indhold og dens form. Det er ikke en
modstand mod den digitaliseringsproces 
der sker NU. Vi underkender ikke, at nogle 
mennesker lærer rigtigt godt igennem digitale 
medier, og vi er mere end godt klar over at 
net-studie for nogen, er den eneste mulighed 
for at blive pædagog. Men det betyder ikke, 
vi mener, at den digitale undervisning er den 
bedste. Faktisk mener vi det modsatte. Den 
fysiske undervisning giver os mulighed for at 
opøve samarbejdsevner, dialogiske kommu-
nikationskompetencer og relationsarbejde, 
hvilket bedst gøres gennem konfrontations-
undervisning der inddrager de studerende, og 
dermed fordrer refleksiv og kritisk tænkning i 
forhold til den pædagogiske profession - der-
for er en monologisk, statisk undervisnings-
form som forelæsninger ikke hensigtsmæssi-
ge. 
 
Den virtuelle undervisning har vist sig at 
have mange af de samme udfordringer som 
de store forelæsninger. Dialogen bliver meget 
begrænset, på grænsen til det ikke eksiste-
rende, og det er ofte blot en envejskommuni-
kation fra underviseren. Ligeledes har man 
over digitale platforme såsom Teams, Zoom 
og Skype ikke samme mulighed for at arbej-
de tæt sammen og skabe en dialog med, og 
en relation til, sine medstuderende. Dette 
udfordrer langt de fleste studerendes trivsel. 
Selvom vi anerkender, at nogen trives bedst 
med virtuel undervisning, mener vi ikke, at 
det er optimalt at blive pædagog gennem/med 
virtuel undervisning
 
Den virtuelle undervisning har ikke kun 
konsekvenser for de studerende under uddan-
nelsen, det har også store konsekvenser for 

samfundet fremadrettet. Helt konkret forrin-
ger den virtuelle undervisning kvaliteten og 
fagligheden, vi som kommende pædagoger 
skal tage med os i praksis. 
 
Derfor mener vi i PLS ikke, at virtuel under-
visning skal være at finde på den regulære
pædagoguddannelse. Virtuel undervisning 
kan være et alternativ, til de studerende der
ellers ikke ville have muligheden for at få en 
uddannelse. Men det skal være valgt af fri
vilje, og ikke på grund af manglende lokale 
studiesteder. 
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UDTALELSER

Mangel på pædagoger i fremtiden 

I fremtiden kommer vi til at mangle pædago-
ger i Danmark. Det forudser både BUPL og
SL. Det er et problem for det danske samfund, 
fordi pædagoger løser nogle af velfærdsstatens 
vigtigste opgaver: Vi arbejder med menne-
sker, der befinder sig i udsatte positioner, og 
vi er omsorgspersoner for både børn og voks-
ne i situationer, hvor de er udsatte og sårbare. 
Vi arbejder målrettet med børn, i de perioder 
i livet hvor de udvikler sig mest, og vi skaber 
mening for de mennesker der ikke udvikler 
sig.
 
Hvis vi kommer til at mangle kompetent 
pædagogisk personale i vores dag- og døg-
ninstitutioner, vil det derfor få store konse-
kvenser for vores samfund; den pædagogiske 
faglighed vil styrtdykke og fagets stemme vil 
blive svækket. 
 
Vi ved fra vores nordiske kollegaer og med-
studerende, at mangel på professionsuddan-
nede ikke er et isoleret dansk problem, men 
at det samme opleves i eksempelvis Sverige; 
Lärarbristen. Derfor bør vi lære af deres 
erfaringer. Grunden til manglen på lærere 
og pædagoger i Sverige forklares ved, at der 
er ankommet mange nye flygtningebørn, og 
at flere lærere og pædagoger går på pension 
eller forlader deres job i utide. Derudover 
forventes der at blive født flere børn i Sverige, 
ligesom BUPL forudsiger et stigende børnetal 
i Danmark. 
 
“Problemet er ikke de nyankommne flygtnin-
gebørn. Problemet er, at lærerjobbet ikke er
attraktivt nok, og at for få vælger at blive i 

jobbet og arbejde som lærer,” siger Johanna
Jaara Åstrand, formand for Lärarförbundet til 
lærernes fagblad. Og netop de gode arbejds-
vilkår ser vi i PLS som en klar forudsætning 
for, at et fag bliver attraktivt og anerkendes 
som værdifuldt. Beviset for at det arbejde pæ-
dagoger udfører har værdi, ses nemlig blandt 
andet i, at faget aflønnes i balance med arbej-
dets betydning. 
 
En række tiltag på pædagoguddannelsen og 
på det pædagogiske arbejdsmarked er derfor 
nødvendige, hvis vi skal undgå at mangle ud-
dannede pædagoger i Danmark i fremtiden. 
Hvis problemet skal løses, er der en række 
faktorer, vi skal se på, for at flere ønsker at 
blive pædagoger, har adgang til at blive pæda-
goger og ønsker at forblive pædagoger.
 
Det betyder konkret, at vi skal se på dimensi-
oneringen på pædagoguddannelsen, frafaldet 
på pædagoguddannelsen samt arbejds- og 
studievilkårene: Det kan give mening at øge 
dimensioneringen på pædagoguddannelsen, 
for at sikre flere uddannede pædagoger i 
fremtiden. 
 
I PLS mener vi dog, at hvis dimensioneringen 
på pædagoguddannelsen øges, må det ikke 
blive på bekostning af den faglige kvalitet på 
uddannelsen. 
 
Der skal være tid til relationsdannelse mellem 
undervisere og studerende, tilstrækkeligt ti-
metal og gode studie- og fagmiljøer og vilkår. 
Det er derfor vigtigt, at der tages højde for, 
hvor det giver mening at øge dimensionerin-
gen - ikke alene ift. antallet af ansøgere på de 
enkelte uddannelsessteder, men i særdeleshed 
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baseret på, hvordan det enkelte uddannelses-
sted vurderer egen kapacitet. Det bør være de 
enkelte uddannelser og fagmiljøers eget valg, 
hvor mange studerende de kan tage imod. 
 
Dimensionering skal ske på baggrund af 
langsigtede vurderinger af, hvad vi som sam-
fund har behov for af kompetencer frem for 
konkrete arbejdsløshedstal eller erhvervslivets 
behov. Vi mener, at uddannelse skal være 
for det enkelte menneskes skyld og have en 
værdi i sig selv. Fordi uddannelse ikke kan ses 
som en statisk handling, men derimod er en 
kontinuerlig bevægelse gennem hele livet, bør 
dimensioneringen ikke baseres på NPM-mo-
deller, målstyring eller kortsigtede gætterier 
om fremtiden. 
 
Det er oplagt, at hvis frafaldet på pædagogud-
dannelsen falder, så bliver der uddannet flere 
pædagoger i fremtiden. Der kan være mange 
grunde til, at frafaldet på pædagoguddannel-
sen er så relativt højt, som det er i dag. I PLS 
ser vi Danmarks Evalueringsinstituts under-
søgelse om det første år på pædagoguddan-
nelsen som yderst relevant. Vi mener nemlig, 
at en styrket indsats på uddannelsens første år 
er altafgørende for dannelse af professionsi-
dentitet og følelsen af at høre til - og dermed 
for fastholdelsen af pædagogstuderende på 
uddannelsen. 
 
Uddannelseskvaliteten og -intensiteten er en 
af de vigtigste faktorer for, at vi som pæda-
gogstuderende kan opretholde motivationen 
for at tage en uddannelse. Derfor mener vi 
også i PLS, at det er vigtigt, at der tilrette-
lægges undervisning, som er mere alsidig på 
første år med temaer, som er relevante for alle 
pædagogiske arbejdsområder. Det er vigtigt, 
at de studerende kan identificere sig med det 
brede pædagogiske fag, og at undervisningen 
ikke allerede fra starten er en forberedelse til 
specialiseringsvalget. 

Undervisningen skal bære præg af, at der er 
ordentlige arbejdsvilkår for underviserne på
pædagoguddannelsen, med ordentlige vilkår 
til at forberede sig og være til stede og nær-
værende i deres undervisningspraksis. Heri-
gennem bliver det også muligt at understøtte 
forpligtende fællesskaber mellem undervis-
ning, gruppearbejde og projektarbejde, som vi 
anser for nødvendigt i PLS. 
 
I PLS mener vi også, at en af de væsentligste 
grunde til frafald på pædagoguddannelsen
er de lønnede praktikker, hvor studeren-
de ikke har plads til at være studerende og 
trykkes så hårdt økonomisk, at de til sidst må 
forlade uddannelsen for at forsørge sig selv og 
familien. 
 
Studiemiljøet er ligeledes afgørende for, at 
pædagogstuderende bliver dygtige pædagoger. 
Det er de studerendes primære lærings- og 
arbejdsmiljø og må derfor have den fornødne 
opmærksomhed. Et godt studiemiljø sigter 
mod at sikre de studerendes fysiske og psyki-
ske trivsel, såvel som de studerendes sikker-
hed. Derudover bidrager studiemiljøet til, at 
pædagogstuderende ikke falder fra i løbet af 
uddannelsen. For at fastholde de studerendes 
motivation er det essentielt, at de studerende 
har gode muligheder for at lære, fordybe sig, 
tænke kritisk og udfordre eksisterende viden.
Vi mener, at det er essentielt, at studerende 
har direkte indflydelse på deres studiemiljø,
fordi de rigtige eksperter er dem, som bruger 
det på daglig basis. Det vil bidrage til et godt 
studiemiljø, som sikrer, at ingen studerende 
bliver diskrimineret baseret på alder, religiø-
se- eller politiske overbevisninger, etnicitet, 
seksuel orientering, funktionsvariationer eller 
køn. 
 
Det kræver bedre og mere retfærdig finansie-
ring og øremærkede midler til forbedring af
studiemiljøet.
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De pædagogiske forbund og KL har også et 
ansvar for, at de pædagogstuderende fast-
holdes på uddannelsen. De skal tage politisk 
ansvar for deres institutioner og deres ledere, 
sådan at praktikpladserne bliver til uddannel-
sesinstitutioner og ikke alene arbejdspladser. 
Vi mener i PLS, at alle praktikvejledere i insti-
tutionerne gennem overenskomsten sikres ret 
til en praktikvejlederuddannelse, så de pæda-
gogstuderende modtager en vejledning af høj 
kvalitet, når de er i praktik.
 
Vi mener i PLS, at en lokal tilstedeværelse 
af de studerendes fagforening og studenter-
organisation er tryghedsskabende for den 
enkelte pædagogstuderende og givtigt for 
det generelle studiemiljø. Derfor mener vi, 
at professionshøjskolernes ledelse bør aner-
kende, understøtte og give PLS indflydelse på 
pædagoguddannelserne ved at skrive PLS ind 
i studieordningerne på lige fod med DSR. 
 
Pædagogikken som bærende element 
i pædagoguddannelsen 

Pædagogik er teori og praksis. Teorierne er 
både handlingsanvisninger og forståelsesram-
mer for hvad der kan og bør ske i pædagogisk 
praksis. Reformen af pædagoguddannelsen i 
2014 betød en opsplitning af de pædagogiske 
teorier og områder, vi som pædagogstuderen-
de skal have kendskab til for at blive dygtige
pædagoger. 
 
Brede kompetencemål og forskellige krav til 
hvad vi som kommende pædagoger skal vide 
og kunne, står i vejen for, at vi kan fordybe 
os og udvikle kendskab og kundskab. Det er 
afgørende for at udvikle en god pædagogisk 
praksis, at vi får et grundlæggende og uddy-
bende kendskab til forskellige pædagogiske 
retninger og perspektiver. 
 

For at få pædagogiske færdigheder og kund-
skaber er det vigtigt, at vi får afprøvet pæda-
gogikken igennem forskellige forløb. Således 
at vi ikke bare modtager røvkedelig power-
point-undervisning men får reelt kendskab til 
forskellige pædagogiske perspektiver, teorier, 
ideer og filosofier. Hvis vi lærer om erfaring-
spædagogik og projektarbejde ville det f.eks 
være oplagt at etablere sådanne projekter og 
koble uddannelsen til den pædagogiske prak-
sis. Ligesom det mange steder sker, når vi har
æstetiske- og/eller andre valgfag, hvor man 
er ude og øve sig i praksis eller i praktikforlø-
bene. Det afgørende er relationsarbejdet, de 
sociale kompetencer, den kropslige viden og 
den pædagogiske refleksion - den kan øges 
med et fag eller flere kompetencemål specifikt 
rettet mod pædagogik. 
 
Pædagogik skal være den gennemgående 
faglighed i pædagoguddannelsen. 

Det er afgørende, at pædagogik bliver det 
løbende fokuspunkt, som binder uddannelsen
sammen og skaber den røde tråd. Vi vil have 
langsigtet faglig refleksion, i stedet for målløst 
at orientere os mod skiftende ‘her-og-nu-
krav’. Didaktiske modeller, evidens og andre 
løsrevne metoder reduceres til en checkliste, 
hvor videns- og færdighedsmål ikke er et 
middel til forståelse og læring men tværtimod 
står i vejen for at gå i dybden med
pædagogikken.
 
Flere undervisningstimer, mere feedback og 
vejledning er fundamental for at forbedre
pædagoguddannelsen her og nu - men det er 
samtidig et spørgsmål om indholdet i vores
uddannelse. For at udvikle et reelt fagligt fun-
dament skal der være mere pædagogik i
pædagoguddannelsen for at kunne kritisk 
reflektere, vurdere og handle i pædagogisk
praksis. 
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Til kamp for æstetikken! 

Vi mennesker er ikke ens, og det skal vi heller 
ikke være. Vi skal udfolde vores kreativitet, og 
hér spiller æstetisk læring en central rolle. Det 
er her, vi udvikler os som mennesker, lærer 
ting om livet og hinanden, lærer at eksperi-
mentere, flytte grænser og få succesoplevelser, 
lærer at grine og have det sjovt og skabe stær-
ke positive sunde relationer. Det er med andre 
ord en del af dannelsesprocessen. 
 
Her spiller pædagogikken en enorm central 
rolle, for det at udøve pædagogik er en etisk
handling som kræver en refleksion over dan-
nelsesperspektiv. Dannelsesprocessen varer
hele livet, og grundstenen lægges i barndom-
men. Som kommende pædagoger skal vi 
kunne reflektere over, hvad samfundet er for 
en størrelse og hvad mennesker har brug
for, for at styrke deres dannelsesrejse. En rejse 
som får altoverskyggende betydning for et 
menneske og dets evne til at agere i det sam-
fund, det er en del af.
 
Netop derfor skal vi som kommende pædago-
ger have plads til at fordybe os i processen,
og stille de kritiske spørgsmål som får os til at 
reflektere. Vi har brug for de æstetiske fag
på pædagoguddannelsen. Vi skal uddannes 
til at arbejde med mennesker og relationer-
ne imellem dem, men i praksis oplever vi 
en hverdag på en uddannelse, der er hårdt 
fokuseret omkring kompetencemål. Det skal 
stoppes! 
 
Uddannelsen til pædagog har efterhånden 
mistet den æstetiske tilgang til læring, hvor
man lærer gennem sanser, følelser og ople-
velser. Fokus er flyttet fra ‘rejsen’ til ‘målet’, 
fra ‘processen’ til ‘eksamen’. Med det resultat, 
at vi mister den kritiske refleksion over egen 
dannelse. Hvis vi ikke bliver uddannet til at 
gøre det selv, hvordan skal vi så kunne

gøre det med andre? 

Vi ønsker os en pædagoguddannelse, der 
bliver anerkendt for den vigtige opgave det er 
at danne andre mennesker. Anerkendt for den 
vigtige opgave det er at give mennesker der 
ikke kan selv, et værdigt liv.
 
Derfor, kammerater, skal vi til kamp for 
æstetikken! 

67



BUDGET 2023

Indtægter 
Kontingent        - 7.840.800 
Andre indtægter           - 20.000 
Indtægter i alt        - 7.860.800
 
Omkostninger         
Personaleomkostninger         4.621.803 
Administrationsomkostninger        1.150.500 
Kapacitetsomkostninger i alt         5.772.303 
 
Andre publikationer/materialer             47.550 
Mødevirksomhed             600.000 
Tilskud              225.000 
Andre aktiviteter             645.000 
Aktivitetsudgifter i alt          1.517.550 
 
Resultat før afskrivninger          -570.947 
Afskrivninger              332.032 
Resultat før finansielle poster          -238.915 
Finansielle indtægter            0 
Finansielle omkostninger           0 
Ekstraordinære poster               20.000 
Resultat (- = overskud)          -218.915 
 
Specifiseret regnskab 
Indtægter 
Kontingent         -7.840.800
Andre indtægter 
Tilskud andre organisationer           - 20.000
Indtægter i alt         -7.860.800 
 
Omkostninger 
Personaleomkostninger i alt        4.621.803
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Administrationsomkostninger: 
Advokatudgifter/HealthCare        20.000
Revision          32.500
Personalearr, seminar, julefrokost       20.000
Tog og bus          80.000
Fortæring          15.000
Repræsentation         10.000
Girokort, kuverter, brevpapir                 0
Porto alm. brev/forsendelse          2.500
Porto/gebyr uds. af giro/pbs                  200.000
Andre fragtudg. cykelbud mv.          3.000
Telefonudgifter, omstilling mv.       25.000
Kontorartikler            5.000
Diverse aktivitetsmateriale                 0
IT drift                     255.000
Kopipapir, toner mv.                  0
Aviser/tidskrifter/bøger         1.500
Diverse (DR-licens + EDB BUPL)        3.000
Husleje, el, varme                  380.000
Serviceaftaler ( alarm, cooler, frankering mv.)             0
Reparationer og vedligeholdelse               0
Rengøring efter regning samt artikler                  58.000
Inventar (møbler, pc’er, mobiler mv)                  40.000
Administrationsomkostninger i alt             1.150.500 
 
Kapacitetsomkostninger i alt              5.772.303 
 
Andre publikationer/materialer 
807080 Internet - hjemmeside        6.700
807081 Nyhedsbrev          2.100
807083 Facebook          8.600
807084 Grafiskproduktion /billeder / programmer                10.000
807085 Google (system)         9.200
807086 Google (annoncering)                  10.950
Andre publikationer i alt                   47.550
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HB’s indstilling til kontingentfastsættelse 
HB  indstiller, at kontingentet hæves til 99 kr. om måneden og bliver opkrævet med 
297 kr. pr. kvartal.

Mødevirksomhed 
800100 Årsmøde        275.000
800110 Hovedbestyrelsen       200.000
800113 Internationale aktiviteter        10.000
800120 FU (forretningsudvalget)        50.000
800125 Daglig ledelse          25.000
800130 Møder med samarbejdspartnere       35.000
800135 Aktivister            5.000
800160 Arbejdsgrupper under HB                 0
Mødevirksomhed i alt        600.000 
 
Tilskud 
800400 Faste tilskud til afdelinger      150.000
800420 Ekstra tilskud til afdelingerne        25.000
800440 Lokal organisering         40.000
800450 Organisationstilskud (ESB, Perspektiv mv.)      10.000
Tilskud i alt         225.000
 
Andre aktiviteter 
800112 Medlemshvervning (merchandise)     125.000
800117 Solidaritetspulje                  0
800123 Praktikoplæg          40.000
800124 Nationale - Aktiviteter        35.000
800230 Intro oplæg        100.000
800251 Politisk opkvalificerende kurser                0
800252 Landsdækkende kursus/kursusgruppen    300.000
800253 Kursus for aktive                  0
800257 Nytårskur          25.000
800258 Debatter/Folkemøde         20.000
800259 PLS-prisen                   0
Andre aktiviteter i alt        645.000
 
Aktivitetsudgifter i alt                 1.517.550 
 
Resultat før afskrivninger                  -570.947
Afskrivninger         332.032
Resultat før finansielle poster                  -238.915
Finansielle indtægter                   0
Finansielle omkostninger                  0
Ekstraordinære poster                   0
Henlæggelse til it-investering         20.000
Resultat (- = overskud)                  -218.915
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KANDIDATER TIL

FORPERSON

 
 
 
Kære alle PLS medlemmer!
Mit navn er Emma Lehmann Steensen. Jeg 25 
år og så er jeg Nordjyden, der er faret vild i 
København.

Hovedgrunden til at jeg startede med at læse 
til pædagog var kvalitet. Kvaliteten i mit ar-
bejde med andre mennesker.
Hovedgrunden til at jeg tog orlov fra at læse 
til pædagog, og blev indsuppleret som forper-
son i PLS, var kvalitet. Kvalitet til pædagogud-
dannelsen, hvilket jeg tror på, vil understøtte 
en bedre kvalitet til alle pædagogstuderende 
og dermed kvalitet til samfundet og dets 
børn, borgere og brugere. 

Vi skal sammen tage samfundets fremtid 
alvorligt og det gør vi ved at sætte fokus på 
kvalitet! 
For at kunne dette, er det vigtigt at vi står 
sammen og jeg ser i denne sammenhæng et 
kæmpe potentiale i PLS. Dette i forhold til at 
samle pædagogstuderende landet over og der-
med skabe en stærk organisation med mulig-
heder. Både når det handler om at yde  
 

 
 
 
hjælp og tryghed til de pædagogstuderende, 
men også når det handler om at kæmpe for de 
pædagogstuderendes rettigheder og kvaliteten 
af deres uddannelse! 

Kampen for kvalitet, starter med organise-
ring. Det starter med, at vi samles, at vi bliver 
synlige i hele landet og det starter med at 
vores lokalafdelinger styrkes.
Jeg ser et uudnyttet potentiale i at organisere 
flere pædagogstuderende, gøre dem bevidste 
om deres muligheder, gøre dem bevidste om 
kampen for kvalitet. 
Sammen kan vi meget mere end hver for sig, 
sammen kan vi være en del af den forandring 
vi alle kalder på.

Jeg brænder for at kunne være med til at 
kæmpe for en bedre kvalitet til alle pæda-
gogstuderende og jeg føler jeg har fundet mit 
rette forum, her i PLS.  
 
Du kan kontakte mig på telefon eller mail, 
hvis du har uddybende spørgsmål til min op-
stilling: Tlf.: 41 65 30 40 - mail: emms@pls.dk

Kandidat til forperson 
Emma Lehmann Steensen
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Mit navn er Kirstine og jeg er 23 år gammel. 
Jeg blev færdiguddannet pædagog tilbage i 
juni, hvor jeg studerede i Kolding på UC Syd 
og læste på dagtilbuds specialiseringen. 
Jeg har siden april været Forperson og væl-
ger at genopstille, da jeg ikke er færdig med 
kampen for bedre rettigheder og vilkår for 
de pædagogstuderende. Vi har i øjeblikket en 
uddannelse som endnu ikke er blevet for-
handlet efter evalueringen fra 2021. Denne 
forhandling om en ny pædagoguddannelse 
kommer ikke til at ske før efter det kommen-
de folketingsvalg. Jeg vil rigtig gerne være 
med til at skabe en bedre uddannelse som gør 
at de kommende pædagoger jeg vil møde i 
fremtiden, har haft en bedre uddannelse end 
jeg selv. 
Jeg har igennem min tid i PLS oplevet hvor-
dan man på tværs af uddannelsessteder har 
haft forskellige forudsætninger og mulighe-
der for vores læring og trivsel. Jeg vil kæmpe 
videre for at få en uddannelse, der giver lige 
muligheder for alle. Ikke sagt at vi alle skal 
have det samme, men at der er plads til at vi 
som studerende kan få de læringsmiljøer og 
redskaber som giver os den samme forudsæt-
ning for at blive pædagoger. Vi har brug for 
en uddannelse der er rummelig og mangfol-
dig.

Jeg har igennem de sidste par måneder rejst 
Danmark tyndt og holdt introoplæg for de 
nystartede pædagogstuderende. En er de ting 
jeg har nydt mest når jeg har snakket med 
dem er, når vi snakker om hvordan man som 
samfund snakker om pædagogfaget. Vi bliver 
ikke ”Bare” pædagoger. Jeg er stolt af mit fag 
og elsker når jeg kan sige ”Jeg er pædagog, 
hvad er dine superkræfter?”. Jeg vil det kom-
mende år arbejde for at PLS for en større po-
litisk stemme, så vi kan sikre at vores stemme 
bliver hørt når vi skal sikre en forbedring af 
vores uddannelse. Vi er hverdagens eksperter. 
Hvis du skulle sidde inde med nogle spørgs-
mål til mig efter at du har læst denne opstil-
ling, er du mere en velkommen til at kontakte 
mig på +45 25589495 eller på kmvh@pls.dk

PS: Jeg har dysleksi og ved hvor svært det kan 
være for nogle at læse og vil selv helst have 
tekster læst højt.  
Derfor har jeg indtalt 
min opstilling.  
Tag et billede med  
telefonen af 
QR-koden og lyt med.  

Kandidat til forperson 
Kirstine Marie Vesterholm Hansen
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Jeg stiller op som forperson for PLS. 
Fordi jeg ønsker at skabe forandring for pæ-
dagogstuderende.

Mit navn er Tobias Krogh Møller, jeg er 27 år 
og er bosat i Aarhus, hvor jeg har læst på So-
cial/Special specialisering på VIA, Aarhus C 
og blev færdiguddannet her i sommers. Jeg er 
lige nu ansat som socialpædagog i et Bofælles-
skab med døgndækning i Skødstrup, hvor jeg 
har fornøjelsen af nogle dejlige mennesker, 
som har betydelig og varig brug for pædago-
gisk støtte i hverdagen. 

Jeg er enormt stolt over at kunne kalde mig 
selv pædagog. Det har gennem det meste af 
mit liv stået ret klart for mig, at jeg netop 
skulle gå i mine forældres fodspor og blive 
pædagog. Jeg er søn af en mor og far, der på 
hver deres måde har bidraget til at skabe en 
bedre hverdag for mennesker, der ikke ligner 
os andre. Min far arbejdede i min barndom 
med mennesker med let til moderat grad af 
udviklingshæmning, og hvor flere af dem var 
dømt til anbringelse uden for retspsykiatrien. 
Min mor har først arbejdet som sygehjælper 
og tog i 2007 merit-uddannelsen efter man-
ge år på bofællesskab for svært udviklings-
hæmmede. Efter det har fulgt lidt over 15 år 

i socialpsykiatrien, psykiatriske afdelinger og 
senest krisecenter for voldsramte kvinder. Så 
diskussioner om offentlige besparelser, vil-
kår for at udøve sit pædagogiske arbejde og 
socialpolitiske udfordringer, har fyldt utroligt 
meget rundt omkring bordet under aftensma-
den det meste af mit liv. 

Hvorfor er det overhovedet vigtigt for mig at 
fortælle det til dig i denne opstillings tekst? 
Fordi det er hele mit udgangspunkt for hvilket 
politisk menneske og pædagog, jeg er. Hele 
min drivkraft og frivillige ild drejer sig om det 
socialpolitiske område. 
Hvordan vi skaber bedre rammer for fagligt 
stærke og seje pædagoger. 
Hvordan vi behandler dette samfunds mest 
sårbare mennesker og giver støtte til det 
“bedst levede liv” ud fra den enkeltes forud-
sætninger. 
Hvordan vi står vagt om vores fag og gør det 
tydeligt for magthaverne (både politikere og 
embedsværk) hvor afgørende det er at vi inve-
sterer i de medarbejdere som både skaber og 
drager omsorg for fremtidens demokratiske 
borgere.

Det er det kompas, som jeg har fulgt i de 
sidste 10 år som politisk aktiv hvor jeg har 

Kandidat til forperson 
Tobias Krogh Møller
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arbejdet direkte med psykiatrien, det speciali-
serede område, bedre vilkår for anbragte børn 
og unge, socialøkonomiske modeller, både 
lokalt og nationalt. 

Nu har kompasset ført mig til PLS
PLS har i mine øjne så meget potentiale. For 
vi har alle mulighederne for at skabe konkret 
forandring for de studerende som vi repræ-
senterer, men så sandeligt også for de menne-
sker vi skal ud og være noget for til dagligt. 
Det stille barn i børnehaven der kan være let 
at overse, 
den unge som er sårbar og på kanten af livet 
eller måske den senhjerneskadede ældre, som 
har brug for støtte til at opleve verdenen på 
ny. 

Men det kræver at vi aktivt arbejder for at 
blive en større stemme i den offentlige debat 
og på forhånd har gjort os det selv klart hvilke 
krav vi ønsker at stille til en ny regering. Her 
tænker jeg særligt på den efterhånden meget 
udskudte evaluering og forhandling af pæda-
goguddannelsen. Det er mit klare mål at vi i 
PLS står med et knivskarpt og gennemtænkt 
katalog over hvilke forandringer vi ønsker 
for fremtidens pædagoguddannelse. Et kata-
log, som vi i samarbejde med gode politiske 
og faglige sparringspartnere, skal bruge som 
løftestang når forhandlingerne endelig går i 
gang. 

Uden stærke lokalafdelinger, så klarer vi os 
ikke længe. En ting som både Emma, Kirsti-
ne og jeg har lagt os fast på i den kommende 
periode er arbejdet med at sikre PLS’ lokale 
afdelinger. Det er gennem disse at nye pæda-
gogstuderende og kommende aktive PLS’ere 
ofte stifter bekendtskab med foreningens 
dejlige fællesskab. Det er derfor vigtigt at vi i 

den kommende periode stiller skarpt ind på 
hvordan vi kan styrke afdelingerne ude lokalt. 

Jeg har ild i øjnene for at det fællesskab og 
den faglige kamp, der er PLS og det hele kan 
langt fra være i denne tekst. Så hvis du har 
spørgsmål eller bare gerne vil høre mere om 
hvorfor jeg stiller mig til rådighed for forenin-
gen, så er du mere end velkommen til at tage 
kontakt til mig på +45 31181299 eller tobia-
skroghmoeller@gmail.com

Tak fordi du læste med og jeg håber vi snak-
kes ved under årsmødet! 

Tak 

Jeg har mange venner, som har dysleksi og 
derfor bedre kan lide at få tekster læst højt.
Derfor har jeg indtalt ovenstående tekst. Så 
hvis du hiver telefonen frem, åbner kamera-
et og holder det op mod denne QR-kode, så 
skulle du gerne kunne åbne et link hvor jeg 
har indtalt 
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KANDIDATER TIL

FORRETNINGSUDVALGET

 
 
 
 
 
Hej PLS
Mit navn er Burak og jeg er studerende ved 
Absalon Roskilde. Jeg startede på pædagog-
uddannelsen på Absalon den 1. september i 
år.
Jeg stiller op til forretningsudvalget, fordi jeg 
gerne vil være med til at gøre en forskel for 
alle pædagogstuderende i hele landet.
Jeg vil kæmpe sammen med jer, for at alle der 
er på pædagoguddannelsen synes at det er en 
god uddannelse, og at vi kommer i mål med 
en bedre pædagoguddannelse, samt at vi får 
en højere løn, når vi er færdige med uddan-
nelsen. Jeg vil være lyttende og kæmpe for at 
alle bliver hørt i PLS og at vi sammen kæmper 
for en bedre hverdag for os alle sammen.
Jeg har erfaring fra tidligere i andre organisa-
tioner:
- LH (landssammenslutning af handelsskole-
elever) i deres forretningsudvalg.
- Kommunalpolitiker i Lejre kommune fra 
2017-2021.
 

 
 
 
 
 
 
- Siddet I HK Handel Sjællands bestyrelse fra  
2017-2021
- Siddet i HK Ungdoms bestyrelse i tre år. 

Jeg har igennem de ovenstående organisa-
tioner fået god politisk erfaring som jeg vil 
tage med mig her i PLS, så vi får nogle gode, 
politiske mærkesager igennem sammen.
Hvis der er nogen spørgsmål eller yderli-
gere opklaringer, kan jeg kontaktes på tlf. 
26703424 eller mail burak.ulrik3@gmail.com 

Håber på at I har lyst til at vælge mig til for-
retningsudvalget.
Burak Ulrik Ulucan

Kandidat til forretningsudvalget 
Burak Ulrik Ulucan
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Hej allesammen, mit navn er Eik Søborg, jeg 
læser pædagog på tredje år med skole fritid 
som speciale på VIA i Århus.

Jeg startede min uddannelse i sommeren 
2020, og fik da også mulighed for en meget 
skrabet introuge, hvor vi fik en brøkdel af det 
introforløb, som man “plejer” at få, grundet 
endnu en nedlukning. 
Dette betød også, at skolen aflyste PLS-oplæg-
get på 11. time. Min introduktion til PLS var 
derfor meget passende over en øl på græsset 
foran VIA!

Med den mildest talt kaotiske start ved jeg om 
nogen hvor hurtigt de studerendes perspekti-
ver kan blive glemt, når selv lærerne ikke ved 
hvad der foregår.
Jeg meldte mig som aktiv, og ind i PLS (i den 
rækkefølge), med tanken at hvis jeg kunne 
hjælpe med noget, lige meget hvordan, så ville 
jeg gøre det. Det er det mantra der har gjort at 
jeg tog med i HB, og senere valgte at stille op 
som tovholder i Århus.

Gennem pædagogstudiet er det blevet me-
get tydeligt for mig, at vi får undervisning i 
hvordan kvalitetsundervisning bør foregå, for 
så derefter komme til erkendelsen at vores 
undervisning ofte ikke afspejler den kvalitet. 

Det der har holdt mig ved ilden, er trods den 
demotiverende virkelighed er, at jeg ved det 
er de omstændigheder vi har som pædagog-
studerende. Det kommer ikke fra tanken om 
at jeg skal “bide det i mig” og blive færdig, 
men derimod at vi bør kæmpe for at gøre det 
bedre. Og kæmpe skal vi!

Jeg er gennem HB arbejde blevet helt igen-
nem bidt af arbejdet, og jeg har fået så enormt 
meget ud af det både fagligt og socialt. Hvor 
stor en betydning det har haft for mig kan 
ikke overdrives. Det er også gennem HB 
arbejdet at jeg har fået størst mulighed for at 
bruge mine perspektiver og erfaringer til et 
fantastisk formål som PLS er, og det er gen-
nem HB at jeg er kommet til den erfaring at 
jeg kan mere, og derfor kan hjælpe mere end 
jeg gør.

Det er derfor jeg stiller op til forretningsud-
valget. 

Der er en masse kampe jeg godt kunne tænke 
mig at få sat i gang og tage del i, heriblandt 
arbejde med systemer og strukturer internt i 
PLS.
Arbejde med realistiske men mærkbare mål 
for pædagogstuderende landet over, her-
iblandt de studerendes rettigheder nu og 

Kandidat til forretningsudvalget 
Eik Søborg
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Der er en masse kampe jeg godt kunne tænke 
mig at få sat i gang og tage del i, heriblandt ar-
bejde med systemer og strukturer internt i PLS.
Arbejde med realistiske men mærkbare mål for 
pædagogstuderende landet over, heriblandt de 
studerendes rettigheder nu og fremover.
Bedre omstændigheder i praktikken ved f.eks. 
at garanterer indtægt hver måned, sikre trans-
porttillæg eller andre projekter vi kan kaste os 
ud i som delmål på vejen til SU i praktikken. 

Hvis vi skal tilgodese de pædagogstuderende 
som vores interessegruppe, skal vi kunne fore-
stille os en bedre virkelighed for dem. Vi skal 
give gejsten tilbage til de studerende, som gang 
på gang er de første til at mærke krise på krise, 
og de sidste til at blive tilgodeset. Den tendens 
skal vendes! Det er den drøm jeg vil tage med 
til forretningsudvalget. Jeg tror ikke man skal 
have for mange drømmere, men man bør have 
én!

Jeg bor i Århus med gode transportmulighe-
der til det meste af Danmark, og jeg skal først i 
gang med bachelor om et år. Jeg er derfor klar 
på at komme i gang med arbejdet både online 
og i felten!
 
Ta fat i mig hvis I har nogle spørgsmål! 
tlf: 24 91 07 09
mail:  eikymus@gmail.com

Hejsa! 

Mit navn er Miriam. Jeg er 21 år og bor i Vejle, 
men kommer oprindeligt fra København. Til 
dagligt studerer jeg på UCL i Jelling, hvor jeg 
startede i september 2021 og snart skal jeg ud i 
min 2. praktik i en børnehave.
Ud over studiet arbejder jeg som tjener på 
Flammen i vejle. I min fritid er jeg frivillig i et 
socialt projekt for børn og unge i Vejle, hvor 
de sammen med deres familie kan komme 
i”Børnecafe” og have det sjovt med forskellige 
aktiviteter, sang, historier og aftensmad. 
Da jeg tilbage i september startede på uddan-
nelsen og hørte PLS intro – oplægget, var jeg 
ikke et sekund i tvivl om at jeg skulle være en 
aktive del af PLS.

Kandidat til forretningsudvalget 
Miriam Nordrup
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Jeg har som yngre altid haft en stor interesse 
i politik og samfundet. Jeg har lige siden bør-
nehaven haft en stor retfærdighedssans, hvad 
end det handlede om legetøjet på stuen og 
hvis tur det var på gyngerne, til uretfærdighe-
derne i det faglige i gymnasiet.
Jeg har altid haft en tendens til at skulle stille 
spørgsmålstegn ved ting jeg ikke forstod eller 
ting jeg ikke var enig i og har aldrig været 
bange for at diskutere med jævnaldrende eller 
”de voksne”. Igennem min tid på pædagog-
studiet og i hovedbestyrelsen har jeg for alvor 
opdaget hvor stor en styrke dette er og ikke 
mindst hvor stor en styrke det er at turde at 
råbe højt, hvis man ser noget som man ikke er 
enig i. 
Som aktiv i lokalafdelingen i Jelling har jeg 
opdaget hvor vigtig vores arbejde i lokalaf-
delingerne ude på studiestederne er. Specielt 
hvor vigtigt det er at vi siger vores mening og 
holder fast i den. 
I løbet af min tid som aktiv i Jelling, har jeg 
været en del af nogle små og store kampe med 
vores uddannelsesleder. 
- Her har vi gennem flere samtaler og   
evalueringer fået justeret på introforløbet for 
de nye studerende.  

- Vi har sikret tutorernes plads i forløbet.  
 
- Efter flere klager fra de studerende har 
lokalafdelingen fået udskiftet en underviser i 
mentorforløbet  

Jeg brænder meget for at skabe de bedste 
forhold og den højeste faglighed for de stude-
rende i den tid vi går på uddannelsen. 
Jeg brænder for at alle skal have muligheden 
for at blive hørt. 
Jeg stiller op til forretningsudvalget fordi den 
ild der blev tændt kun er blevet større efter af 
have været en del af hovedbestyrelsen. Jeg har 
fået muligheden for at udvide min viden om 
uddannelse og fået muligheden for at deltage 
i mange spændende debatter.  Jeg stiller op til 
forretningsudvalget, da jeg tror på at vi ved at 

stå sammen bliver stærkere og gør en forskel 
for uddannelsen.
Jeg stiller op til forretningsudvalget fordi jeg 
tror på at en stærk uddannelse giver stærke 
pædagoger der gør en forskel.
Hvis jeg bliver valgt ind i forretningsudval-
get vil jeg arbejde for at styrke afdelingerne 
og dermed skabe et stærkt fællesskab. Jeg 
ønsker at videregive nogle af de sjove, gode 
og lærerige minder jeg selv har fået gennem 
kursusweekend, årsmøde og hovedbestyrel-
sesweekender, både til nye PLS’ere så vel som 
nuværende PLS’ere. 
Hvis i har nogle spørgsmål eller gerne vil have 
en snak om min opstilling, er i meget velkom-
mende til at skrive en mail til Miriam27@
hotmail.dk eller ringe på 51795105. 
Vi ses til et fedt Årsmøde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 

 
 
 
Mit navn er Sarah, jeg er 24 år, bor i en lejlig-
hed i Aarhus N og så læser jeg til pædagog på 
3. semester. Det vil sige, at jeg lige er startet på 
min specialisering, Dagtilbud.
Snart skal jeg ud i min anden praktik, som er 
min første lange, hvor jeg skal være i en vug-
gestue i Aarhus C. Det glæder jeg mig enormt 
meget til.

Jeg meldte mig straks ind i PLS under det 
første introoplæg der blev holdt, lige efter jeg 
var begyndt på uddannelsen. Her fandt jeg ud 
af, hvor vigtigt en rolle PLS har for de stude-
rende. 

Min motivation for PLS starter ved vigtighe-
den i at tale vores egen profession op. Fortælle 
alle de smukke solskinshistorier der findes, 
som vi oplever både under uddannelse og 
ude i praksis. Som studerende eller færdi-
guddannede er det vores job, at oplyse ude-
frakommende folk om, hvad vi laver i vores 
professionsudøvelse, og hvor vigtigt et arbejde 
vi udgør for andre mennesker, samt hvor 
uundværlig en studietid vi har os. Hvis vi ikke 
selv taler vores egen profession op, hvem skal 
så gøre det for os? Vi skal sammen gøre op  
med den forsimplede forestilling, der er om 
pædagoger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opbygningen af vores uddannelse, samt vores 
uddannelsesvilkår, er fundamentet for et godt  
studiemiljø og dermed helt essentielt for nog-
le kompetente færdiguddannede pædagoger. 
Det er derudover vigtigt, at vi får skabt mu-
ligheder for, at man som uddannet pædagog 
bedre kan dygtiggøre sig indenfor faget gen-
nem livs lang læring og retten til at videreud-
danne sig.
Det vil jeg gerne lægge et stort stykke arbejde 
i at styrke mulighederne for.

Udover mit studie, bruger jeg min dagligdag 
i en politisk ungdomsorganisation. Herfra 
har jeg erfaring inden for det organisatoriske 
arbejde samt det politiske. Disse kvalifikatio-
ner tager jeg med mig i mit arbejde til forret-
ningsudvalget i PLS. 

Slutteligt vil jeg fortælle, at jeg er en enormt 
smilende, glad og udadvendt ung kvinde, som 
nyder at møde nye mennesker. Jeg anser mig 
selv som værende pålidelig, og som en man 
kan regne med, da jeg altid sørger for at få 
gjort tingene ordentligt.

Jeg håber at I vil vise mig tilliden og vælge 
mig som jeres medlem af forretningsudvalget. 
Jeg vil gøre mit for at leve op til tilliden.

Hvis I har nogle yderligere spørgsmål til mig, 
eller bare gerne lige vil hilse og sige hej, så er 
mine kontaktoplysninger:
Tlf.nr: 40205235
Mail: Sasu_olesen@hotmail.com

Kandidat til forretningsudvalget 
Sarah Olesen
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Hej
Jeg hedder Nynne og jeg læser på pædagog-
uddannelsen i Hjørring, men er bosiddende i 
Aalborg.
Jeg stiller op til forretningsudvalget fordi jeg 
gerne vil være med til at gøre Danmarks bed-
ste uddannelse bedre.
Jeg har hele mit voksenliv arbejdet med 
børn og unge, både i politik og i folkeskolen. 
Pædagoguddannelsen er en af landets vig-
tigste uddannelser. Det er her man former 
de pædagoger, der skal varetage Danmarks 
fremtid. Derfor er det så vigtigt, at vi sammen 
kæmper for en bedre uddannelse, for ordent-
lige forhold under praktikken og på uddan-
nelsesstederne.
Jeg har på egen krop mærket hvor vigtig PLS 
er, når man står ude i en praktik, hvor forhol-
dene ikke altid er som de burde være. Derfor 
er det så vigtig for mig at få flere pædagog-
studerende med i PLS. Så de har den samme 
tryghed og hjælp, som jeg fik under min 
praktik.
 
 
 
 

 
Jeg har været så heldig at kunne deltage i 
hovedbestyrelsesmøder det sidste stykke tid, 
og her har jeg lært en masse om PLS, men jeg 
har også lært en masse af de andre hovedbe-
styrelsesmedlemmer i vores debatter om PLS 
og pædagoguddannelsen. Det er når vi ikke 
alle er enige, at der er mulighed for at lære 
noget nyt.
I er altid velkommen til at skrive eller ringe.

Kandidat til forretningsudvalget 
Nynne-Louise Føhns

81



 
 
 
 
Hvem er jeg?
Jeg hedder Peter og til dagligt studerer jeg på 
UCN i Aalborg, på andet år og er lige startet 
på SOS. I min fritid er jeg aktiv i forskellige 
foreninger, ellers kan jeg også godt lide at 
dyrke motion, tage billeder og ikke mindst 
smutte i gaden (jomfru ane gade) med ven-
nerne. 

Hvorfor blev jeg aktiv i PLS?
Jeg meldte mig ind i PLS før jeg startede på 
studiet, fordi jeg har en grundtanke om, at 
man bør være medlem, kæmpe og støtte det 
man har kært. Jeg synes det er vigtigt at kæm-
pe PLS`s sag, nemlig faglighed, fælleskab og 
tryghed. Det er vigtigt at have en fagforening 
og studieorganisation der kæmper denne sag. 
Det var også derfor jeg blev aktiv, fordi jeg så 
de udfordringer der er og var på studiet som 
man bør gøre noget ved. Så var der selvfølge-
lig også alt det sociale studieliv, som jeg gerne 
vil give en hjælpende hånd med til. 
 

 
 
 
 
Hvad brænder jeg for?
Først og fremmest det politiske, hvordan kan 
vi sikre de bedste forhold for vores medstude-
rende på studiet og i praktikken. Hvordan sik-
re vi at både os selv og vores kollegaer ender 
ud i et fag, de kan være glade for. Hvordan 
kan uddannelsen gøres bedre for de studeren-
de, så de får den faglige viden til at arbejde 
inde for faget. Meget af det kæmper afdelinger 
for ude på campusserne dagligt, andet tages 
inde på Christiansborg. Den kamp skal forsat 
tages også forsat i medierne, så vi også kan 
tage et opgør med den nedgørelse, der er nog-
le der har om vores uddannelse.
Men det organisatoriske er også vigtigt, for 
at vi kan tage de politiske kampe har vi brug 
for en stærk organisation bag os. Både ude 
lokalt og nationalt, skal vi forsat have de gode 
aktiviteter, for at vi kan få flere aktive PLS`er 
med ind i kampen for faglighed, fællesskab 
og tryghed. Derfor er der forsat brug for gode 
aktiviteter som weekendturer og sommerlejr, 
både for at sikre det gode fællesskab i PLS, 
men også for at give mere faglig viden ud.

 
   Kandidat til forretningsudvalget 
   Peter Holm Nielsen 

   Alder: 22 år 

   PLS`s Afdeling: PLS Aalborg 

   Specialisering: SOS 

   Tillidserhverv i PLS 

   - HB suppleant
   - HB Medlem
   - Økonomiansvarlig
   - Medlem af kredsbestyrelsen i SL Nordjylland
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HVAD SNAKKER

DE OM?

FU, HB, EEO, DGS, FTF – er forkortelser 
som ofte bliver nævnt på talerstolen. Er du i 
tvivl om, hvad det betyder, så fortvivl ikke. Vi 
har samlet en liste over de mest almindelige 
forkortelser her.

PLS internt 

PLS: Pædagogstuderendes Landssammenslut-
ning

HB: Hovedbestyrelsen i PLS. Består af forret-
ningsudvalget og 1-3 repræsentanter fra hver 
lokalafdeling. En HB’er er derfor en person 
der sidder i HB.

FU: Forretningsudvalget. Består af de tre 
forpersoner samt fire ordinære forretningsud-
valgsmedlemmer.

DL: Daglig ledelse/De frikøbte. Daglig ledelse 
består af de tre tillidsvalgte forpersoner. De 
kaldes ofte ”De frikøbte”. 

Sek: Sekretariatet – PLS’ lokaler i København.

PH’er/UC’er: Professionshøjskoler/University 
Colleges – Uddannelsesstederne. 

DSR: De Studerendes Råd

PH-DSR: De studerendes råd på en hel 
professionshøjskole. Samlet organ for alle 
de forskellige uddannelsesretninger og ud-
dannelsessteder på en professionshøjskole. 
Herigennem udpeges to studerende til profes-
sionshøjskolens bestyrelse. 
 

ESB – Elev- og studenterbevægelsen

Elev- og studenterbevægelsen er en samling 
af elev- og studieorganisationer i Danmark. 
Foruden PLS sidder der også: 

LH: Landssammenslutningen af Handelssko-
leelever. Elevorganisation for elever på han-
delsskolerne. 

EEO: Erhvervsskolernes ElevOrganisation. 
Elevorganisation for elever på de tekniske 
skoler og de tekniske gymnasier. 

DGS: Danske Gymnasieelevers Sammenslut-
ning. Elevorganisation for gymnasielever. Har 
tidligere været to organisationer, men blev 
endeligt sammenlagt til én organisation i 2004 
efter over 20 års splittelse. 

SLS: Sygeplejestuderendes LandsSammen-
slutning. 

LL: Lærerstuderendes Landskreds.

SDS: Sammenslutning af Danske Socialrådgi-
verstuderende.

DSF: Danske Studerendes Fællesråd. En 
paraplyorganisation for studenterråd på de 
forskellige danske universiteter.

Alle de ovenstående organisationer mødes 
hver 3. måned i dér, der kaldes elev – og stu-
denterbevægelsen (ESB)
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Fagbevægelsen

SL: Socialpædagogernes Landsforbund. Re-
præsenterer medarbejdere på de socialpæda-
gogiske institutioner i Danmark (ca. 35.000). 
Repræsenterer mest uddannede pædagoger, 
men også medhjælpere. PLS har to pladser i 
Socialpædagogernes hovedbestyrelse og 7 ob-
servatørpladser på deres kongres hvert andet 
år. Vi har dog ingen stemmeret. Socialpæda-
gogerne er tidligere gået under forkortelsen 
SL (Socialpædagogernes Landsforbund) og 
bliver i forglemmelse en gang imellem stadig 
omtalt sådan.

LFS: Landsforeningen For Socialpædagoger. 
LFS repræsenterer alle pædagogiske med-
arbejdere i Københavns kommune. Både 
uddannede og ufaglærte medarbejdere på 
dagtilbud og skole-fritids området såvel som 
på socialpædagogiske institutioner. LFS er en 
del af FOA.

BUPL: Børne- og Ungdomspædagogernes 
Landsforbund, Forbundet for pædagoger og 
klubfolk, repræsenterer pædagoger, der arbej-
der i vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, SFO 
og klub. PLS har to pladser i BUPL’s hovedbe-
styrelse og 10 pladser på deres kongres hvert 
andet år. Vi har stemmeret både i HB og på 
kongressen. 

FOA: Fag Og Arbejde – tidligere kendt som 
Forbundet af Offentlige Ansatte. FOA er bl. a. 
pædagogmedhjælpernes fagforening. 

FH: Fagbevægelsens Hovedorganisation er 
Danmarks største hovedorganisation. FH er 
en paraplyorganisation, der samler de forskel-
lige fagforbund under sig. FH er en sammen-
lægning af FTF og LO. 

Fagbevægelsens Ungdom: Et netværk for 
alle de ungdomsafelinger, der er under med-
lemsorganisationerne i FH. 
 
DSR: Dansk SygeplejeRåd.

DLF: Danmarks LærerForening.

DS: Dansk Socialrådgiverforening.

DM: Dansk Magisterforening. Fagforening 
for bl. a. underviserne på pædagoguddannel-
sen. 

NLS: Stor for Nordiske Lærerorganisationers 
Samråd, og er et fagforeningssamarbejde 
mellem lærer- og pædagogfagforeninger i 
hele Norden. Fra Danmark deltager BUPL og 
Danmarks Lærerforening. Studenterforum-
met hører under NLS; et forum PLS er en del 
af. 
 
Andet

KL: Kommunernes Landsforening; er kom-
munernes repræsentant ved de årlige for-
handlinger med regeringen og kommunernes 
økonomiske rammer for det kommende 
budgetår. KL er en arbejdsgiverorganisation 
og forhandlingspart over for de kommunalt 
ansattes fagforbund. 

Forligsinstitution: Statens Forligsinstitution 
har til formål, at hjælpe arbejdsmarkedets 
parter med at afslutte overenskomster uden 
arbejdsretslige konflikter. Ministeriet og 
ministeren: Når der siges dette, så tænkes 
der oftest på det ministerium (Uddannelses 
og forskningsministeriet), som pædagogud-
dannelsen hører under, samt de politikere og 
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embedsmænd, som PLS har kontakt med. 
 
Moderniseringsstyrelsen: En styrelse under 
Finansministeriet, der blev dannet i 2011 pri-
mært ved en sammenlægning af de tidligere 
styrelser Økonomistyrelsen og Personalesty-
relsen. Moderniseringsstyrelsen tager sig af 
statens overordnede arbejdsgiveropgaver på 
det løn-, pensions- og personalepolitiske om-
råde. Moderniseringsstyrelsen indgår over-
enskomster med de ca. 180.000 statsligt an-
sattes fagforbund, samt rådgiver og varetager 
konsulentopgaver for ministerier og styrelser. 
Hver gang skiftende regeringer er kommet 
med forslag til effektiviseringer og besparelser 
i den offentlige sektor, er disse typisk udarbej-
det i Moderniseringsstyrelsen. 

EVA: Danmarks Evalueringsinstitut, der eva-
luerer uddannelser – fra daginstitutioner til 
universiteter. 

DCUM: Dansk Center for Undervisnings-
Miljø. Da elever og studerende ikke er under 
Arbejdsmiljøloven, taler man i stedet om 
undervisningsmiljø – centret er rådgivende 
for de relevante ministerier. 

REP-rådet: Rådet for erhvervsakademiud-
dannelser og Professionfsbacheloruddannel-
ser er det rådgivende organ for ministeriet. 

Ordbogen

Arbejdsmarkedsparter: Dækker fagforenin-
ger og arbejdsgiverorganisationer. 

Arbejdsretten: En domstol, der behandler 
tvister om arbejdsmarkedets kollektive over-
enskomster. 

Beskæftigelsesparametre: Parameter betyder: 
En medvirkende faktor eller størrelse, som 
har betydning i en bestemt sammenhæng. Et 
beskæftigelsesparameter betyder således, den 
måde man måler på eksempelvis beskæftigel-
sesprocenten inden for et bestemt område.

Bisidder: En bisidder kan være en tillids-
repræsentant, kollega, ven, pårørende eller 
frivillig. En bisidder kan tage med til møder 
eller andre samtaler og fungere som et sæt 
ekstra øjne og øre. En bisidder har oftest ob-
servatør-rolle og er underlagt tavshedspligt. 

Campus: (latin: åben plads, campi i flertal). Et 
campus er et sammenhængende universitets- 
eller uddannelsesområde.

Cis/ciskønnet: En person hvis tildelte køn 
stemmer overens med deres kønsidentitet. 
Det køn personen gives/tildeles ved fødslen er 
også det køn, de føler sig som.

Den Danske Model; er betegnelsen for det 
særlige danske arbejdsmarkeds organisering 
hvor løn- og arbejdsvilkår reguleres gennem 
kollektive aftaler.

Diskurs: En social forståelse af et emne, der 
har betydning for hvordan man forstår og 
taler om emnet. 

E-Learning: E-læring står for elektronisk-læ-
ring og er det vi populært kalder netstuderen-
de. 

Forhandlingsfællesskabet: Formålet med 
dette er, at sikre organisationer størst mulig 
indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansat-
te i kommuner og regioner. Det sker blandt 
andet ved at optræde fælles i forhandlinger 
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om generelle løn- og arbejdsvilkår. Der er 52 
medlemsorganisationer med i alt ca. 573.000 
medlemmer. Forhandlingsfællesskabet repræ-
senterer hovedparten af de 649.000 ansatte i 
den offentlige sektor. 

Forligsinstitutionen: Denne blev etableret i 
1910 og har til opgave, at bistå ved interesse-
konflikter på arbejdsmarkedet. Interessekon-
flikter foreligger når overenskomster er opsagt 
og skal fornyes. Interessekonflikter foreligger 
envidere når der rejses krav om overenskomst 
på et område, hvor der ikke tidligere har væ-
ret en overenskomst. Forligsinstitutionen har 
således til formål, at hjælpe arbejdsmarkedets 
parter med, at afslutte overenskomster uden 
arbejdsretslige konflikter.

Framing: Hvordan man rammesætter eller 
indrammer noget. Framing er et led i kom-
munikationsteori og fokuserer på hvilke 
associationer der er knyttet til et bestemt 
fænomen. Framing bruges til, at vinkle, dreje 
eller indramme debatten om et fænomen, 
med henblik på, at styre hvorledes fænomenet 
skal diskuteres. 

Hovedaftalen: Hovedaftalen er en kollek-
tiv aftale, hvis indhold er kopieret på stor 
eområder uden for DA-LO-området (Dansk 
Arbejdsgiverforening og LandsOrganisatio-
nen i Danmark (det der nu hedder FH)); den 
fastslår bl. a. de ansattes ret til, at organisere 
sig, samt fredspligten, dvs. pligten for arbejds-
markedets parter til ikke, at varsle eller udøve 
konflikt i en overenskomstperiode vedrøren-
de forhold, som er reguleret i overenskom-
sten. Endvidere er spørgsmål om varsling 
af konflikt (interessekonflikt), om urimelige 
afskedigelser og Afskedigelsesnævnet og om 
fællesmøder reguleret i Hovedaftalen; den 

indeholder også bestemmelser om tillidsre-
præsentanter, arbejdsledere og medejerskab 
af virksomheder, ligesom den fastslår grund-
princippet om arbejdsgiverens ledelsesret.

Lockout: Lockout vil sige at arbejdsgiver ude-
lukker de ansatte i en virksomhed eller inden 
for et overenskomstområde fra at arbejde. 
Det er således modsvaret på arbejdstagernes 
strejker. Ved en lockout udelukkes de ansatte 
indtil de finder en løsning på den opståede 
konflikt. 

Neoliberalisme: Den neoliberale stat har til 
opgave at støtte markedet i at ’udvikle sig op-
timalt’, derfor har staten til opgave at interve-
nere ift. De legale, institutionelle og kulturelle 
betingelser der kan fremme konkurrencen. 
Neoliberalismen er et flydense begreb bestå-
ende af idéstrømninger, der eksisterer i og 
tilpasser sig forkellige nationale kontekster. 
Neoliberalismens fleksibilitet og tilpasnings-
dygtighed er nogle af årsagerne til dens store 
gennemslagskraft verden over. Neolibera-
lismens grundtanke kommer til udtryk ved 
en stærk politisk-økonomisk regulering af 
samfundet. Den bygger på tanken om marke-
det, som værende regulator for alle aspekter i 
et samfund. Markedets frie bevægelighed skal 
dog sikres gennem statslige reguleringer og 
interventioner og bygger på konkurrencens 
drivkraft som et spørgsmål om udbudefter-
spørgsel. Neoliberalismens skarpe fremhævel-
se af markedet skiller sig ud fra den klassiske 
liberalismes værdier om individuel frihed, 
forsamlingsfrihed og ytringsfrihed. Det er 
karakteristisk, at Neoliberalismens idéer er 
udsprunget i en tid, hvor totalitære styrer; 
som Nazismen og Kommunismen, dikterede 
store dele af vestlige verdens nationer.  
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New Public Managenemt (NPM): En række 
reform- og ændringstiltag, der har til formål 
at implementere strategier i den offentlige 
sektor for at modernisere og effektivisere 
de offentlige forvaltninger. ette skal ske ved 
markedsgørelse af den offentlige sektor. Veld-
færdsinstitutionerne skal ændres til service-
tilbud med det mål for øje, at de skal fungere 
på lige markedsvilkår. Som følge heraf vil de 
være i konstant intern konkurrence. Grund-
læggende er det derfor, at NPM er centreret 
om en generel optimeringslogik, som ønsker 
at effektivisere hele samfundet. NPM benytter 
sig bl. a. af Public choice-teorien. Af denne 
udspringer de to begreber ”principal” og 
”agent”. Principalen som lederen, der udde-
legerer, kontrollerer og styrer udførelsen af 
arbejdsopgaver, og agenten som modtager og 
udfører de arbejdsopgaver, der uddelegeeres. 
Et redskab inden NPM er kontrakttænkning, 
da sikkerhed for arbejdstager/agenten ikke 
skal forstås som sikret beskæftigelse bundet 
af kollektive aftaler (eks. overenskomst), men 
derimod knyttes til imdividets employability. 
Kontrakttænkningen anses som den mest ra-
tionelle metode for principalen at regulere og 
styre agenterne, de da ifølge NPM-tankegan-
gen vil handle efter egen interesse, og derfor 
finder metoder og opbygge systemer, der 
favorisere dem selv. Derimod ønskes det, at 
de ansatte konkurrerer ud fra de færdigheder, 
kompetencer og erfaringer, de har erhvervet 
sig. Ønsket om magtkoncentration i de øver-
ste ledelseslag begrundes ud fra denne forstå-
else, hvor mistilled er en grundsten i ethvert 
marked, hvilket igen følgeligt resulterer i en 
anskuelse af en outputkontrolleret kvalitets-
model som meningsfyldt.  
 
 
 

Newspeak (nysprog): Begrebet Newspeak har 
sin oprindelse tilbage fra George Orwells ro-
man ”1984”. Han problematiserede det autori-
tære samfund med dets systemer af overvåg-
ning og kontrol, og det er disse teser, der gang 
på gang får os til at vende tilbage til Orwell og 
er med til, at det stadig kan være relevant i vo-
res samtid. Orwell introducerer det såkaldte 
”nysprog”, som skulle erstatte ”gammelsprog”: 
”Når Nysprog endeligt var slået igennem og 
Gammelsprog var glemt, var det meningen, at 
det skulle være umuligt at tænke en kætersk 
tanke, det ville sige en tanke, der afveg fra 
Ensocs grundsætninger, i det mindste så vidt 
angik de tanker, der kan udtrykkes i ord.” 
 
Nysprogets strategi har dermed til hensigt, at 
gøre det umuligt, at udtrykke kritik, der afvi-
ger fra den styrende politiske ideologis tanker. 
Kritikken kan gå på: At det er samme strategi, 
der gør sig gældende i Newspeak i dag, som 
har til formål at afmontere kritik af den ne-
oliberale diskurs. I den pædagogiske praksis 
er der forskellige eksempler på neoliberale 
afmonteringssætninger, som afværger kritik. 
Man kan altså se Newspeak som et neolibe-
ralt hverdagssprog, som hele tiden forsøger 
at afværge og undlade at svare på kritik. På 
denne måde bliver pædagogen umyndiggjort 
og mister sin evne til at kunne tænke og ytre 
sig kritisk - f. eks. i forhold til effektivisering 
og besparelser i institutionen. Den neoliberale 
tankegang bygger på efektivitet, gode resulta-
ter og tid til at fundere over etiske spørgsmål 
og dilemmaer, er dette ikke optimalt og skal 
afværges.  
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Overnenskomst: Kollektiv aftale på arbejds-
markedet mellem arbejdsgivere og lønmodta-
gere, som fastlægger centrale vilkår i forbin-
delse med ansættelsesforholdet.  
 
Paradigme: Paradigne er et samlet sæt af 
anskuelser, idéer og normer der ligger bag ved 
og bestemmer de fremherskende teorier og 
metoder inden for et bestemt (videnskabeligt) 
område. 
 
Racialisering: Når en etnisk identitet får til-
skrevet sig nogle mere eller mindre specifikke 
kendetegn og sociale og kulturelle måder at 
være på, uden at denne selv har samtykket. 
Personer som oplever at blive racialiseret er 
personer som ikke er hvide.  
 
Taxametersystem: System for tildeling af be-
villinger til uddannelsesinstitutioner beregnet 
i forhold til antallet af beståede prøver eller 
lignende.  
 
Transkønnet/Transpersoner: En betegnelse 
for personer, hvis kønsidentitet ikke stem-
mer overens med det køn, de blev tildelt ved 
fødslen. Den køn personen gives/tildeles ved 
fødslen er ikke det køn, personen føler sig 
som.  
 
Trepartsforhandling: En forhandling mellem 
de tre centrale parter på det danske arbejdes-
marked: arbejsgiverorganisationerne, hoved-
organisationerne (lønmodtagerne) og finans-
ministeriet (staten). 
 
 
 
 
 
 

Uddannelsesalliancen: Uddannelsesalliancen 
er et netværk af organisationer i fagbevæ-
gelsen, elev- og studenterbevægelsen samt 
civilsamfundsorganisationer, der alle kæmper 
for at styrke vores uddannelser. De kæmper 
for tre mål: 
- Stop milliardnedskæringer på uddannelse
- Hæv kvaliteten
- Invester i fremtiden
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DEL DIT ÅRSMØDE 
 
#plsÅM22 
Del dit Årsmøde på sociale medier 
- brug #plsÅM22, når du skriver  
om Årsmødet. Følg PLS på twitter,  
Facebook og Instagram. 
 
Facebook: www.facebook.com/plsfb 
Instagram: @PLS_nyt 
Twitter: @PLSnyt


