BUPL har mange ting på hylderne!
Overenskomst-hylden

Straks-hylden

Krise-hylden

Udviklings-hylden

Visions-hylden

BUPL indgår overenskomster for
pædagoger og lederes arbejde, og
vi er med til at sikre, at de bliver
overholdt. Du får:

Det du får med det samme, når
du bliver medlem

Hvis der opstår krise eller større
omvæltninger i dit arbejdsliv, så er
BUPL klar til at:

Du får også mulighed for
udvikling, når du er medlem
af BUPL. Du kan:

Vi har holdninger og visioner for
den pædagogiske profession,
og vi arbejder for:

• Vejlede dig, hvis du bliver kaldt til
tjenstlig samtale

• Deltage i arrangementer og
konferencer om faget

• Rådgive dig, hvis dine ansættelsesvilkår bliver ændret

• Blive tillidsrepræsentant og få
uddannelse

• Et etisk grundlag med principper
og retningslinjer for god pædagogisk praksis

• Bistå og rådgive dig, hvis du
bliver afskediget

• Få rådgivning om karrieremuligheder

• Vejlede dig om dit arbejdsmiljø

• Danne netværk med andre
pædagoger og ledere

• Ret til faglig hjælp af din tillidsrepræsentant og fagforening

• Aftalt og forhandlet din løn og dine
arbejdsvilkår

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

• En minimumsløn for dit arbejde

• Mulighed for at deltage i arrangementer
om faget, konferencer og medlemsmøder

• Pensionsindbetaling
• 6. ferieuge
• Løn under barsel og 8 uger inden
barsel (6 uger inden på privatskoler)
• Pension under din barsel
• Ret til seniordage
• Ret til en tillidsrepræsentant
• Tillæg fx ved overarbejde
• En forsikring ved kritisk sygdom
gennem PBU

• Ret til at stemme om overenskomsten
og evt. strejke
• Mulighed for at få tjekket om du får den
rette løn og pensionsbidrag

• Bistå og rådgive dig, hvis du får en
arbejdsskade

• Når du er medlem af både BUPL og
BUPL-A, er du automatisk omfattet af
vores kollektive og solidariske Lønsikring

• Bistå og vejlede dig, når du bliver
senior

• Du har mulighed for at tegne en
lønsikring ’EKSTRA’ i Lærerstandens
Brandforsikring
• Mulighed for medlemskab af
Forbrugsforeningen med rabatter
på en masse indkøb

• Vejlede dig i forbindelse med din
graviditet, barsel, adoption eller
forældreorlov
• Vejlede dig, hvis dine børn eller
andre i familien er syge
• Vejlede dig om dine rettigheder,
hvis du er syg

• Ret til rådgivning for henholdsvis pædagoger, ledere og ’ledere af ledere’

• Anerkendelse og synliggørelsen
af den pædagogiske profession
• Minimumsnormeringer og
bedre arbejdsmiljø
• At rette op på lønefterslæbet

• Få medlemsbladene Børn&Unge
og Ledetråden, hvis du er leder

• Pædagogiske arbejdspladser, der
har pædagogfaglig ledelse

• Blive bestyrelsesmedlem og få
uddannelse

• Et stærkt velfærdssystem for alle

• Følge med på bupl.dk og deltage
i debatten på facebook.dk/bupl.dk

• Pædagoger og lederes
ytringsfrihed

• Deltage i fagpolitiske værksteder

• Forskning i pædagoger og
lederes arbejde og profession

• Lytte til podcast med nyeste viden
og inspiration bupl.dk/podcast

• Kollektive overenskomster for
pædagoger og lederes arbejde

• Læse om den nyeste pædagogiske
forskning i Børn&Unge Forskning

• Påvirkning af samfundsudviklingen ud fra en pædagogfaglig
synsvinkel

• Karriererrådgivning for henholdsvis
pædagoger og ledere
• Mulighed for 3 % i rente på din lønkonto
i Lån & Spar Bank
• Gode og billige forsikringer hos
Lærerstandens Brandforsikring

Alt dette og meget
mere får du for
504 kr om måneden
Og så får du en af de
billigste a-kasser for
pædagoger – nemlig
BUPL-a til 470 kr. pr. md.

• Giv din mening til kende, når vi sender
diverse undersøgelser til dig

Kontingenter 2021

Nedsat kontingent

Studerende under 30 år

Nyuddannet og ledig

Normalkontingent 504 kr. pr. md.
Lønsikring 38 kr. pr. md., hvis du
også er medlem af BUPL-a

Du kan få kontingentet
nedsat til 252 kr. pr. md.,
når du fx:
• Er på barselsdagpenge
• Er på orlov uden løn
• Er på sygedagpenge
• Er ledig

For 88 kr. pr. md. får du
PLS, BUPL og a-kasse

BUPL er gratis, hvis du er ledig
på dimittendsats

Læs mere på
bupl.dk/blivmedlem

Skattefradrag

Læs mere om kontingent på
bupl.dk/pris

Læs mere på
bupl.dk/nedsatkontingent

Er du over 30 år, så kontakt
BUPL på 3546 5210

Du kan trække op til 6000 kr. fra i
skat for dit medlemskab af BUPL
og hele kontingentet til BUPL-a og
den kollektive Lønsikringsordning.
Din udgift er derfor reelt mindre,
end det fremgår her.

Du og din kollega kan
melde jer ind på
bupl.dk/blivmedlem
eller kontakte BUPL på
3546 5210

