
     

VIL DU GÅ 

    GLIP AF 

  13.815 KR.*?

* En måneds dagpenge på dimittendsats i 2021
Meld dig i 

BUPL’s a-kasse. 

Det er helt 
gratis. 

STUDERENDE UNDER 30 ÅR



Du kan blive gratis medlem af BUPL’s a-kasse, hvis du er:

• Pædagogstuderende
• Under 30 år
• Ikke får revalidering, barselsdagpenge eller lignende
• Ikke tjener over 231.864 kr. om året (inkl. SU) (2021)

Har du været medlem i mindst ét år, når du bliver færdiguddannet, 
kan du få dagpenge fra dagen efter din sidste eksamensdag.

STUDERENDE UNDER 30 ÅR

BUPL’s a-kasse er en fagligt afgrænset a-kasse for pædagog-
studerende og pædagoger. 
Vores medlemmer arbejder både i daginstitutioner, klubber, 
specialbørnehaver, fritidshjem, skoler og mange andre steder. 
Vi har derfor et særligt kendskab til det pædagogiske arbejdsområde. 
Vi ved, hvad arbejdsgiverne på det pædagogiske arbejdsmarked 
efterspørger, og vores jobteam kan hjælpe netop dig til at lande 
drømmejobbet som pædagog.

MELDER DU 
DIG FØRST    
IND SOM 
NYUDDANNET,  
FÅR DU FØRST 
RET TIL 
DAGPENGE 
FRA EN MÅNED 
OG EN DAG 
EFTER DIN 
SIDSTE 
EKSAMEN



PLS er din studenterorganisation, og medlemskabet giver dig 
tryghed, faglighed og fællesskab – og en række medlemsfordele.

For 88 kr. om måneden får du:
• Rabat på studiebøger

• Råd og vejledning under hele uddannelsen

• Spændende kursustilbud og arrangementer

• Adgang til den nyeste forskning på det pædagogiske område

• Opgavesamling

• God og billig studieforsikring hos LB

• Studiekonto hos Lån & Spar 

• Vælg ”BUPL” som interesseområde, når du melder dig  
ind i PLS. Så får du hjælp af BUPL’s tillidsrepræsentant  
i dine praktikker

• Fagblade fra BUPL og Socialpædagogerne

• Tjek af din lønseddel

• Gratis medlemskab af BUPL eller Socialpædagogerne i to 
måneder efter endt uddannelse

FÅ SAMTIDIG ET 
MEDLEMSKAB AF 

PLS FOR 88 KR. 
OM MÅNEDEN

KONTAKT 



BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES 
LANDSFORBUND

Sundkrogskaj 20
2100 København Ø

Tlf: 3546 5000

bupl.dk

PÆDAGOGSTUDERENDES 
LANDSSAMMENSLUTNING 

Rosenvængets Alle 16, 3. sal
2100 København Ø 

Tlf. 3546 5880

pls.dk


