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Pædagoger og ledere, der deltog i BUPL Østjyllands 
generalforsamling for to år siden, besluttede, hvilke 
tre fokusområder fagforeningen skulle koncentre-
re sig om de næste par år. Det blev til ”Styrk faget og 
dømmekraften”, ”Sæt aftryk på velfærdsstaten” og 
”Styrk pædagogernes uddannelse”. Læs, hvordan den 

østjyske fagforening har arbejdet med de tre fokus-
områder for sine 5.700 medlemmer. På bupl.dk kan 
du også se videoer, hvor medlemmer og interessenter 
fortæller om, hvordan de har oplevet fagforeningens 
konkrete arbejde med de tre fokusområder.
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Corona på godt og ondt
Pædagoger oplevede under corona-pandemien flere 
faglige benspænd end normalt. Men der kom også nye 
perspektiver på det pædagogiske arbejde. Der kom fx 
flere ressource til både rengøring og bemanding. Pæ-
dagogerne skulle til at tænke udeliv på nye måder, 
koncentrere sig om mindre børnegrupper samt sam-
arbejde med forældrene på afstand. Og ikke mindst fik 
det kollegiale samspil nye rammer.

Det blev gjort mange erfaringer under pandemien. Dem 
drøftede tillidsrepræsentanterne indbyrdes og sammen 
med deres fagforening. Men så snart coronaen var ovre, 
forsvandt de ekstra ressourcer desværre, og rammerne 
for den positive udvikling blev strammere.

Stor udskiftning hos det pædagogiske personale
Pædagogandelen er desværre dalet betragteligt i de 
østjyske dagtilbud i de sidste to år, selvom børnetal-
let i alle østjyske kommuner er steget eksplosivt. Det 
siger sig selv, at det udfordrer pædagoger og ledere. 
Vi ser derfor en stor udskiftning i personalegrupper-
ne. For børnene betyder det, at deres evne til at knyt-
te sig til andre, bliver udfordret med deraf negative 
konsekvenser for deres udvikling. Det påvirker også 
pædagogernes mulighed for at arbejde med børnenes 
udvikling, når kendskabet og relationen til børnene er 
så begrænset. 

Fritidsområdet skal styrkes
Skolebørnene har gennem mange år oplevet bespa-
relser i deres fritidstilbud. Derfor sætter BUPL Østjyl-
land alle sejl ind på at styrke pædagogikken. Et af ini-
tiativerne er, at BUPL Østjyllands bestyrelse nedsatte 
en arbejdsgruppe, der indsamlede viden og skabte 
nye perspektiver for faglig udvikling i fritidstilbudde-
ne. Gruppens arbejde mundede blandt andet ud i et 
skrift om grundlaget for at udøve fritidspædagogik af 
høj kvalitet samt tilbud om kurser og konferencer for 
pædagoger i skoler og klubber.

TRIO-samarbejdet styrker arbejdsmiljøet
Pædagogers og lederes arbejdsmiljø blev under coro-
na-tiden presset enormt. Arbejdsmiljøet blev mere 
end nogensinde en fælles sag.  Derfor strømmede le-
dere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til BUPL 
Østjyllands TRIO-konferencer. Her fik de inspiration 
til, hvordan de på trods af coronaens udfordringer kan 
give plads til den gode faglighed ude i pædagogernes 
praksis under de givne forhold.  

Fra fysiske kurser til virtuelle læringsrum
Under nedlukningen har BUPL Østjylland været nødt 
til at udsætte mange af sine faglige kursustilbud til 
pædagoger og ledere. Men pandemien lærte os, at 
vi ikke altid behøver at sidde i det samme lokale for 
at booste vores faglighed. Derfor lavede vi mange af 
medlemstilbuddene om til webinarer. Med genåbnin-
gen af samfundet har vi igen afholdt fysiske konfe-
rence og temadage. Vi har på tilstrømningen til disse 
kunne aflæse, at behovet for at mødes i samme rum, 
har været stort. 

Lønkampen før, under og efter corona
Før coronapandemien lukkede Danmark ned, fik pæ-
dagoger besøg på deres arbejdsplads af BUPL Østjyl-
lands lønkonsulenter. Med tættekammen gennemgik 
de medlemmernes lønsedler for eventuelle fejl. Men 
det satte nedlukningen en stopper for.

Lønkonsulenterne satte sig dog ikke passivt ned og 
ventede på, at landet lukkede op igen. De benyttede 
perioden til at forhandle nogle gode forhåndsaftaler 
hjem til pædagoger og ledere i mange østjyske kom-
muner. Og snart kan pædagogerne i Silkeborg se frem 
til et besøg af lønkonsulenterne, så de kan få deres 
lønsedler tjekket. 

STYRK FAGET OG DØMMEKRAFTEN
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Minimumsnormeringer presser kommunerne
Samfundet skriger på flere pædagoger. Især efter at 
Folketinget har vedtaget Lov om minimumsnorme-
ringer i dagtilbud. For at vise de østjyske kommuner, 
hvor mange pædagoger de har brug for, har BUPL Øst-
jylland lavet beregninger til de lokale politikere og for-
valtninger. Så kan de nemt se, hvad der skal til, for at 
de lever op til loven.

Forældre har en berettiget forventning om, at der i 
hele dagtilbuddets åbningstid er en voksen til tre vug-
gestuebørn og en voksen til seks børnehavebørn, som 
loven foreskriver. Men her halter alle østjyske kom-
muner bagefter - selv i de kommuner, der fremrykke-
de implementeringen af minimumsnormeringerne til 
at ske før den lovbestemte dato (den 1. januar 2024). 
For at lægge maksimalt pres på de østjyske kommu-
ner har BUPL Østjylland indgået et tæt samarbejde 
med lokale forældreorganisationer. For kun sammen 
har vi en chance for at råbe politikerne op.

Pædagoger påvirker politiske kandidater
Kun få uden for den pædagogiske verden kender til 
forholdene på en pædagogisk arbejdsplads. For at give 
lokale politiske kandidater i de østjyske kommuner en 
indsigt i det fritidspædagogiske område inviterede BUPL 
Østjylland sammen med seje fællestillidsrepræsentan-
ter og fritidspædagoger dem til et såkaldt ”Lyttemøde”. 
Det skete op til kommunalvalget i november 2021. Her 
lyttede kandidaterne til fritids- og skolepædagogernes 
billedskabende praksisfortællinger og fik et enestående 
indblik i deres gavnlige arbejde for børn og unge. For-
tællingerne gav anledning til en respektfuld og frugtbar 
debat med mange interesserede spørgsmål. 

Lyttemøderne fokuserede på konsekvensen af de man-
ge års konstante besparelser for den fritidspædagogiske 
kvalitet. Vi pegede også på, at den stigende mistrivsel 
hos børn og unge ikke blot er en national, men også en 
kommunal udfordring, som vi kan løse i fællesskab. 

BUPL Østjylland benytter enhver anledning til at ud-
øve politisk interessevaretagelse. Derfor søgte fagfor-

eningen i foråret 2022 foretræde hos de nyligt nedsat-
te lokale børne- og skoleudvalg. Her argumenterede 
vi for, hvilke udfordringer udvalgsmedlemmerne bør 
fokusere på her og nu, og samtidig såede vi frøet til et 
godt fremtidigt samarbejde.

Attraktiv rekruttering og fastholdelse
Pædagogernes fagforening har et enestående kendskab 
til pædagoger og ledere samt deres arbejdsforhold. Der-
for arbejder vi sammen med kommunerne om at finde 
varige løsninger på, hvordan de klogest rekrutterer og 
fastholder pædagoger til det stigende antal børn.

Vi har argumenteret for, at arbejdsgiverne indgår indivi-
duelle aftaler med deltidsansatte pædagoger, så de går 
over på fuldtid. - Selvfølgelig på en måde, der passer til 
den enkeltes livssituation. Ligeledes har vi argumente-
ret for, at kommunerne laver attraktive senioraftaler, så 
erfarne pædagoger bliver længere på arbejdspladsen.

Vilkårsundersøgelsen bruges strategisk
Pædagoger og ledere svarer i stigende grad på BUPL’s 
årlige vilkårsundersøgelse. Deres svar og levende be-
skrivelser af forholdene på arbejdspladserne bruger 
BUPL Østjylland strategisk i sit politiske påvirknings-
arbejde. Ved ethvert møde med politikere og forvalt-
ninger har vi resultaterne af undersøgelsen med un-
der armen. For den giver dem et enestående indblik 
i rammerne for børn og pædagogers hverdag på de 
pædagogiske arbejdspladser. 

Vi arbejder allerede med OK ’24
Lønnen til pædagoger og ledere ligger langt under, 
hvad andre med en mellemlang videregående ud-
dannelse får. Som optakt til, at BUPL igen mødes med 
Kommunernes Landsforening ved forhandlingsbor-
det i foråret 2024 om den næste overenskomst, har vi 
afholdt et webinar for tillidsrepræsentanterne i hele 
Østjylland. Her hørte de både om, hvordan lønefter-
slæbet har rødder tilbage til 1969 og strategien bag den 
lønkomité, som regeringen har nedsat. Komiteen skal 
blandt andet undersøge forskelle i lønnen og komme 
med anbefalinger til regeringen.

SÆT AFTRYK PÅ VELFÆRDSSAMFUNDET
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For få vil være pædagoger 
Færre og færre søger ind på pædagoguddannelsen. 
Det er der flere årsager til. Blandt andet betyder løn-
nens størrelse en del. Hver dag arbejder BUPL Østjyl-
land for, at det skal være attraktivt at blive pædagog. 
Fx er vi lykkedes sammen med kommunerne og VIA 
at oprette merituddannelser i hhv. Horsens, Randers 
og Silkeborg. Det betyder, at medhjælpere og PAU’er 
kan videreuddanne sig til pædagoger på to år. 

Selve pædagoguddannelsen skal også forbedres, for 
den er fundamentet for professionen. Pædagogernes 
fagforening søger indflydelse på uddannelsens til-
rettelæggelse ved at sidde med i studierådene i hhv. 
Randers, Silkeborg og Horsens. Sammen har vi også 
afholdt jobmesser for de studerende. Herudover hjæl-
per vi VIA med at finde medlemmer, som illustrerer, 
hvordan de omsætter pædagogiske teorier til praksis 
i deres hverdag. Desuden bliver pædagogstuderen-
de hjulpet af os, når de skal vælge specialisering. Vi 
afholder også jobmesser for de kommende kolleger i 
samarbejde med kommuner og VIA.

STYRK PÆDAGOGERS UDDANNELSE 


