
BUPL gør og kan meget, men 
kun hvis vi er mange nok. 
Derfor er det vigtigt, at alle på 
arbejdspladsen er medlem.

Hvorfor skal 
jeg blive 
medlem af 
BUPL



Derfor BUPL!
Der er mange gode grund til at melde sig ind i BUPL:

1. BUPL forhandler og aftaler løn og andre vilkår for alle og for den  
enkelte pædagog og leder

2. BUPL sikrer, at det, vi har aftalt, bliver overholdt fx løn og tillæg

3. BUPL arbejder for at højne og profilere pædagogers samfundsmæssige  
status og faglige ekspertise

4. BUPL deltager i den offentlige debat og er med til at sætte børn og unges 
vilkår på dagsordenen 

5. BUPL modvirker, at den ansatte udsættes for vilkårligheder 

6. BUPL arbejder for et godt arbejdsmiljø og fornuftige arbejdsforhold

7. BUPL kan hjælpe og rådgive i alle faglige spørgsmål

8. BUPL kan bruges til personlig hjælp og sparring

9. BUPL tager afsæt i lokale forhold og har en struktur, hvor medlemmerne er 
tæt på beslutningerne og har indflydelse i den lokale BUPL fagforening

10. BUPL skaber dialog og debat mellem medlemmerne gennem fagblade,  
Facebook, Instagram, pjecer, konferencer og arrangementer.  
Her diskuteres faglighed, fagpolitik, og hvad der i øvrigt rører sig på  
børne- og ungeområdet og inden for ledelse

Tryghed   Viden   Hjælp   Indflydelse   Fællesskab



Som medlem af BUPL lover vi at
rådgive dig:

• Hvis du bliver kaldt til en tjenstlig samtale

• Hvis dine ansættelsesvilkår bliver ændret 

• Hvis du får en arbejdsskade

• Hvis du bliver afskediget

• Når du bliver senior

• Om dine rettigheder ved ferie og om feriepenge

vejlede dig:

• Når du søger job    

• Om din løn og pensionsbidrag  

• Om arbejdstidsaftaler og arbejdstidstillæg  

• Om dit arbejdsmiljø 

• Om graviditet, barsel, adoption eller forældreorlov  

• Hvis dine børn eller andre i familien er syge  

• Om dine rettigheder, hvis du bliver syg

Meget mere BUPL
Som medlem af BUPL får du herudover:

• Et fællesskab med andre pædagoger og ledere 

• En fagforening, der ved en masse om den pædagogiske profession 

• Fagbladet Børn & Unge og Ledetråden, hvis du er leder

• Mulighed for rabatter på dine indkøb 

• Demokrati og mulighed for indflydelse

• Mulighed for 3 % i rente på en lønkonto i Lån & Spar Bank

• Mulighed for forsikringer i Lærerstandens Brandforsikring

• En kollektiv, solidarisk Lønsikring, når du er medlem af både BUPL og BUPL-A

• BUPL’s Lederforening, hvis du er leder.

Tryghed   Viden   Hjælp   Indflydelse   Fællesskab



Børne- og ungdomspædagogernes 
Landsforbund
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