Bliv en del af Danmarks største
pædagogiske fællesskab

Bliv medlem
af BUPL

Udfyld blanketten og send den til:
BUPL
Sundkrogskaj 20
2100 København Ø
Du kan også melde dig ind på vores hjemmeside
bupl.dk/blivmedlem eller scanne blanketten
og maile den til bupl@bupl.dk
Når vi modtager din indmeldelse, sender vi dig
velkomstmateriale og oplysninger om din lokale
BUPL-afdeling.

Hvis du har spørgsmål
eller vil vide mere,
er du altid velkommen
til at kontakte os på
tlf.: 3546 5210

BUPL er
pædagogernes
fagforening. Vi har et særligt
kendskab til den pædagogiske
profession og er derfor den
fagforening, der bedst kan rådgive
og vejlede pædagoger.
BUPL aftaler pædagogernes
vilkår og arbejder for at skabe
de bedst mulige betingelser
for medlemmerne.

Medlemskab
af BUPL koster
504 kr. og 38 kr. for
Lønsikring om måneden.
Vi har også den billigste
a-kasse for pædagoger.
Bliv medlem af begge,
så er du bedst
sikret.

Som medlem af BUPL
får du blandt andet:
• Vejledning når du søger job, skal
på barsel eller ved sygdom
• Tjek af løn og pensionsforhold
• Hjælp ved afskedigelse,
arbejdsskade og
samarbejdsproblemer mm.
• Fagbladet Børn&Unge
• Medlemsfordele og rabatordninger
• En kollektiv og solidarisk
Lønsikring, hvis du bliver ledig

E-mail:

Telefon:

 Deltidsforsikret

 Ja  Nej

 Ja  Nej

 Ja  Nej

 Anden uddannelse

 Merit		

Dato & underskrift

 Selvejende  Privat

 Souschef
 Afdelingsleder
 SFO-Leder

 Ikke pædagogudd.
 Familievejleder
 Fleksjob

		

 Opsøgende medarbejder

 Andet

 Ungdomspædagog

 SSP-Konsulent

 Områdeleder

 Støttepædagog

 Revalidering

 Leder

 Daglig pæd. leder
 Skolepædagog

 Pædagog

Stillingsbetegnelse

 Ingen overenskomst

 Overenskomstansat  Reglementsansat

Dato for ansættelse:

Ugentligt timetal:

Ansættelsesforhold

Institutionen er:  Kommunal

Tlf.nr.:

Postnr. & By:

Adresse:

Inst.type:

Institutionens navn:

Jeg erklærer mig samtidig indforstået med, at mit cpr-nummer vil blive registreret og
videregivet, hvor lovgivningen kræver det, samt hvor BUPL skal varetage mine faglige
interesser f.eks. i forbindelse med lønforhandlinger, fælles overenskomster etc.

Afsluttet d. (år og måned)

Uddannelsen påbegyndt:

Uddannelsessted:

 Klubpædagog/akademiudd. i ungdomspædagogik

 PGU / PAU

 Pædagog

Dine uddannelsesoplysninger

 Ja (hvilken?)
 Nej

Har du tidligere været medlem af en anden a-kasse,
men er det ikke længere?

Læs vejledningen (blanket AR 50) på bupl.dk/blanket

Er du i fleksjob?

Har du søgt om eller får du delpension?

Har du søgt om eller får du socialpension?

A-kassens navn

Fagforeningens navn

Hvis du p.t. er medlem af en anden a-kasse
eller fagforening:

Indmeldelsesdato:

 Fuldtidsforsikret

Jeg vil være

 Kun BUPL  BUPL og a-kassen

Jeg vil gerne meldes ind i

Arbejdssted

Postnr. & by:

Adresse:		
CPR.nr.:

Efternavn:

Fornavn:		

Du kan også melde dig ind på vores hjemmeside bupl.dk/blivmedlem eller scanne en udfyldt
blanket og maile den til bupl@bupl.dk
Udfyld denne blanket og send den til BUPL, Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø. Alle felter skal udfyldes

Indmeldelse i BUPL

