
 

Fart på fællesskabet – vejen til nye sejre

1 Dagsordenspunkt 5.x 

2 Mobilisering frem mod OK24 og opgøret med pædagogernes lønefterslæb 
3  

4 Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 

5  

6 Forslag: 

7 Det indstilles, at kongressen 

8  vedtager målsætninger for indsatsen frem mod, under og efter OK24  

9  

10 Begrundelse: 

11 Pædagoger er ramt af et historisk betinget lønefterslæb, der går 50 år tilbage i tiden og 
12 betyder, at pædagoger tjener mindre end andre faggrupper med samme eller lavere 
13 uddannelsesniveau.   

14 Derfor skal vi samle kræfterne og mobilisere vores fælles styrke frem mod OK24, hvor vi skal 
15 se de første store skridt mod en løsning på lønefterslæbet. Det kommer ikke af sig selv, men 
16 vi kan gøre det, hvis vi står sammen – og løfter sammen. 

17 Vi er et fællesskab, hvor der skal være fælles viden om mål og indsatser samt om de 
18 forventninger, som er vigtige for vores strategi og forhandlingsposition. 

19 Tillidsvalgte spiller en afgørende rolle både i forhold til at drive den konkrete indsats og i 
20 forhold til at sikre, at vi er i samklang med hinanden frem mod, under og efter OK24. 

21 Målsætninger: 

22 Det politiske mål er et mærkbart løft af pædagogernes løn. Det organisatoriske mål er, at alle 
23 tillidsvalgte skal bidrage til at styrke dialog, viden og forventningsafstemning og 
24 mobiliseringen frem mod og under OK24. 

25 Det betyder, at vi: 

26 - udvikler og videndeler vores strategier og indsatser på tværs af organisationen  
27 - afvikler en bred række af inddragende digitale og fysiske aktiviteter centralt og lokalt, 
28 som mobiliserer og giver handlemuligheder med afsæt i de mål og principper, som er 
29 beskrevet i de kongresvedtagne målsætninger for medlemsengagement 
30 - i kølvandet på OK24 fortsat sørger for, at tillidsvalgte og medlemmer inddrages i 
31 evaluering og efterbearbejdning af arbejdet med OK24 samt forarbejdet til næste 
32 overenskomstforhandling
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