
»»

Når du er i arbejde
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, og på din arbejds-
plads er din tillidsrepræsentant parat til at tale din 
sag.  
Vi kender dine rettigheder og pligter, hvis du kommer 
i tvivl, og som medlem tilbyder vi dig løbende løntjek.

Hvis du søger faglig sparring
Som medlem af BUPL er du en del af et fællesskab 
med 68.400 engagerede pædagoger og ledere. 
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. 

Når du er leder
Hvis du er leder, har du adgang til særlig lederråd- 
givning og karriererådgivning. 
Du er automatisk medlem af BUPL’s lederforening og 
modtager særlige leder-nyhedsbreve og magasinet 
Ledetråden. 
BUPL indgår også aftaler om dine løn- og arbejds- 
vilkår, når du bliver leder.

BUPL – Danmarks 
største fællesskab 
for pædagoger

BUPL er til for at sikre dig gode arbejdsforhold 
og tryghed igennem hele dit arbejdsliv.

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, ken-
der 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 syge-
dagpenge, får du medlemsskabet 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 an-
melde skaden og står ved din side hele vejen. 



Hvis du bliver fyret
Bliver du sagt op, står du ikke alene. BUPL får besked 
 med det samme, og vi kontakter dig. Er der tale om 
en uretmæssig afskedigelse, er vores juridiske eks-
perter klar til at rådgive dig og forhandle på dine 
vegne. Uanset om vi skal indgå en aftale med ar-
bejdsgiveren, eller føre en fagretslig sag, er hjælpen 
gratis, når du er medlem.

Mens du er ledig
Som ledig kan du søge om udbetaling fra Lønsik-
ring, hvis du får dagpenge og er medlem af BUPL og 
BUPL-A.  
Du kan få mellem 600 og 3.500 kroner før skat som 
et supplement til dine dagpenge, alt efter, hvad du 
tjente, da du arbejdede. Du kan højst få 21.000 kroner 
pr. dagpengeperiode. På den måde får du lidt mere 
tryghed i hverdagen, mens du søger job.

Du kan få nedsat kontingent i BUPL, hvis du er på 
dagpenge, barselsdagpenge, på sygedagpenge, orlov 
uden løn, på ledighedsydelse eller under uddannelse 
med en indtægt lavere end dagpengesatsen.

Derudover kan den enkelte fagforening bevillige ned-
sat kontingent i særlige tilfælde.

Er du nyuddannet og på dagpenge med dimittend-
sats, er kontingentet til BUPL fagforening gratis.

Læs mere om nedsat kontingent på 
bupl.dk/nedsatkontingent

Hvis du er medlem af a-kassen kan du også vælge 
at indbetale efterlønsbidrag. Det koster 521 kr. ekstra 
om måneden.

Skattefradrag: Du kan trække op til 6000 kr. fra i skat 
for dit medlemskab af BUPL, hele kontingentet til 
BUPL-a og Lønsikring. 

Din udgift er derfor reelt mindre, end det fremgår her.

Kontingentforskelle 2022 (Beløb i kr.)

Kontingent
1/1 2022

BUPL Krifa* Det faglige Hus* Ledernes*
Hovedorganisation

ASE*

A-kasse 470 505 486 486*** 514

Fagforening
Kollektiv Lønsikring

504
38

150 (+15**) 69 199 74****

I alt 1.012 655 (+15**) 555***** 567***** 588*****

* Betegnelsen fagforening kan ikke bruges om disse, da de ikke varetager et fags interesser.

**Plus 15 kr. pr. md., 
hvis man betaler 
månedsvis

5 x *Betales kvartalsvis ***Der er rabat, når man både er  
 medlem af a-kassen og 
  Ledernes Hovedorganisation
5 x *Betales kvartalsvis

4 x *ASE Lønmodtager  
 – Juridisk rådgivning
5 x *Betales kvartalsvis

Lønsikring koster dig 38 kroner om måneden før skat, 
og ordningen er obligatorisk, også for ledige.
Læs meget mere på bupl.dk/loensikring

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 
sjette ferieuge, til pension, til afspadsering og til til-
læg ved for eksempel overarbejde. Du har også ret 
til løn under sygdom, til seniordage og til løn og 
pension, mens du er på barsel.
Er du ikke ansat på overenskomst, vil vi altid gerne 
hjælpe dig med at se din kontrakt igennem, inden 
du skriver under, så du ved, hvad der kommer til at 
gælde for dig.
Læs meget mere om, hvordan BUPL kan støtte 
dig på bupl.dk

http://bupl.dk/nedsatkontingent
http://bupl.dk/loensikring
http://bupl.dk

