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BUPL
Så mange
gode grunde
BUPL’s medlemmer støtter menneskers
relationer i alle livets faser.
Men nogle gange har pædagoger også selv
brug for hjælp og støtte.
BUPL er Danmarks største fællesskab for
pædagoger, der arbejder i daginstitutioner,
på skoler og plejehjem, med familiebehandling og meget andet.
Er du uddannet pædagog, er der stor sandsynlighed for, at du arbejder på en overenskomst forhandlet med BUPL, uanset om du
er kommunalt eller privat ansat.
BUPL er til for at sikre dig gode arbejdsforhold og tryghed igennem hele dit arbejdsliv.
Her kan du finde svar på hvornår, og hvordan vi kan hjælpe dig.

»»

Hvis du er nyuddannet

Hvis du søger faglig sparring

Er du nyuddannet pædagog, er BUPL-medlemskab
gratis, indtil du er kommet i arbejde. Når du har fået
dit første job, hjælper BUPL dig godt i gang. Du bliver
en del af et stærkt fagligt fællesskab med andre pædagoger.

Som medlem af BUPL er du en del af et fællesskab
med over 68.000 engagerede pædagoger.
Vi støtter forskning i pædagogik og pædagogers
arbejde, og vi formidler den nyeste viden til dig.
Desuden kan du løbende deltage i arrangementer,
kurser og netværksmøder, der udvikler og udvider
din faglige indsigt.

Hvis du skal på barsel
Skal du på barsel, vejleder BUPL dig om dine rettigheder og muligheder. Vi varetager dine interesser, mens
du er væk, og vi kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om
reglerne for løn under barsel, eller hvordan og hvornår du kan tage orlov. Når du er på barselsdagpenge,
betaler du kun halvt kontingent.

Hvis du savner inspiration og faglig udvikling
I dit daglige arbejde kan du få brug for inspiration og
støtte. Som medlem af BUPL kan du deltage i møder
og arrangementer om professionen.

Ordnede forhold
BUPL kæmper for dine arbejdsvilkår, og er du ansat
på overenskomst, så har vi indgået aftaler, der giver
dig en stribe rettigheder. Du har blandt andet ret til
6. ferieuge, pension, afspadsering og til tillæg ved for
eksempel overarbejde. Du har også ret til løn under
sygdom, til seniordage og til løn og pension, mens du
er på barsel.

Hvis du er i tvivl om din løn
Vi kender dine rettigheder og pligter, og som medlem
tilbyder vi dig løbende løntjek.

Hvis arbejdsmiljøet halter
Kæmper I på din arbejdsplads med problemer som
støj, vold, trusler, dårlige normeringer eller konflikter,
kan du tale med din lokale arbejdsmiljørepræsentant.
BUPL kan også rådgive dig og dine kolleger om, hvor
I kan få hjælp, og hvordan I kan forbedre trivslen.

Hvis du bliver syg
Uanset om du bliver forkølet eller alvorligt syg,
kender BUPL reglerne på din arbejdsplads.
Vi vejleder dig om sygesamtaler og sygedagpengeregler og hjælper dig gennem systemet.
Har du brug for det, hjælper BUPL dig med at
anke myndighedernes afgørelser. Når du modtager sygedagpenge, får du medlemskabet til
halv pris.

Hvis du får en arbejdsskade
En arbejdsskadesag kan være indviklet og
mange år undervejs. Det kan være afgørende
for sagens resultat, at du har søgt den rette
rådgivning i din arbejdsskadesag. Den kan
du få hos BUPL, der hjælper dig med at
anmelde skaden og står ved din side
hele vejen.

Som medlem af BUPL får du
• rådgivning om dine rettigheder og pligter
• juridisk hjælp, hvis du får brug for det
• Børn&Unge: vores faglige magasin om
pædagogik, forskning og arbejdsliv
• faglige arrangementer og kurser, der
udvikler dig
• kollektiv og solidarisk Lønsikring
• mulighed for at tegne en Lønsikring EKSTRA
hos Lærerstandens Brandforsikring
• mulighed for, bl.a. at få 3 procent i rente
på en lønkonto i Lån & Spar
• mulighed for forsikringer hos
Lærerstandens Brandforsikring
• mulighed for rabat i mere end 4.500
butikker med Forbrugsforeningen
• indflydelse på BUPL og dine arbejdsvilkår
• karriererådgivning for henholdsvis
pædagoger, ledere og ledere af ledere

