
Jeg har været formand i 12 år, og kampen for bedre vilkår for pædagoger og ledere i
Nordjylland fortsætter. Vi er kommet et pænt stykke, men vi er ikke i hus. Der skal
kæmpes for at bevare minimumsnormeringerne på daginstitutionsområdet og at få
minimumsnormeringer på fritidsområdet. Fritidsområdet bløder stadig, og derfor vil
mit fokus være særlig rettet her. 

En anden stor kamp, der skal kæmpes, og hvor vi i den grad har brug for alle BUPL-
medlemmer, er kampen mod vores gigantiske lønefterslæb og for en overenskomst i
2024, der, om ikke løser hele problemet med lønefterslæbet, så for alvor tager fat i at
udbedre det. 

Sidst men ikke mindst skal vi have fokus på det store behov for flere pædagoger. Vi
skal have flere til at søge ind på pædagoguddannelsen, og uddanne sig til verdens
bedste fag. Det kræver dels en forbedring af uddannelsen, men også at vi sammen
med kommunerne tager fælles ansvar for at rekruttere til uddannelse, og arbejder for
at flere vil blive i faget og på området.

Nøgleordene for mig de næste to år er: Bedre vilkår, opgør med lønefterslæbet,
højere løn og flere pædagoger. Der vil være nok at tage fat på, og ingen kan løfte
opgaven alene. Fællesskabet og medlemsengagementet i BUPL bliver helt afgørende,
hvis vi skal i mål. Jeg har stadig gejsten og viljen til at stå i spidsen for de kampe, der
skal kæmpes og troen på at #SammenErViStærkest.

Genopstiller til posten som formand for BUPL
Nordjylland

Liselotte Thomsen



Jeg har i den forgangne generalforsamlingsperiode prøvet kræfter med
næstformandsposten og er klar til endnu en periode.

Jeg vil gerne være med til at sætte retning for BUPL både lokalt og centralt
og implementere de centrale beslutninger i det lokale arbejde og bruge det
lokale afsæt i det centrale arbejde. Det giver en god sammenhængskraft.
Derfor genopstiller jeg både som næstformand og
hovedbestyrelsesmedlem.

Der er mange vigtige dagsordner i spil de næste år.
Vi står på en brændende platform både i forhold til lønstrukturkomiteens
arbejde og pædagogernes lønefterslæb frem mod OK 24, og i forhold til at
kunne rekruttere pædagoger til både pædagoguddannelsen og til de
nordjyske arbejdspladser. 

Jeg har taget del i arbejdet med at opdimensionere antallet af pladser til
pædagoguddannelsen i Nordjylland, men nu venter arbejdet med at få
pladserne fyldt op. Vi ser også ind i en fremtiden, hvor mange pædagoger og
ledere har alderen til at forlade faget. Det gør kun rekrutteringsudfordringen
større.

Ordentlig løn og vilkår er også et krav for at løse rekrutteringsudfordringen.
Tingene hænger sammen.

Genopstiller til posten som næstformand og
hovedbestyrelsesmedlem

Susanne Højgaard



Jeg har i otte år været valgt som faglig sekretær og har i seks år været valgt som
kasserer, to spændende poster, som jeg med glæde genopstiller til.
Jeg vil arbejde for, at BUPL fortsat er massivt til stede i kommunernes
budgetlægning, da den har afgørende betydning for pædagogernes vilkår. Vi skal,
med lokal viden og faglig indsigt sikre, at ingen politikere er i tvivl om pædagogernes
enorme betydning for børn og unges udvikling. Det vil jeg sikre gennem målrettet
politisk lobbyarbejde i samarbejde med et stærkt team af tillidsvalgte.

I mødet med samarbejdspartnere er jeg fag-professionel,  strategisk, pragmatisk, 
 løsningsorienteret,  kontant og  vedholdende

Jeg har haft det politiske ansvar for det private område, siden det blev lagt ud i
fagforeningerne. Der har været en betydelig stigning i antallet af private institutioner
i Nordjylland, og vi har fået mange nye privatansatte medlemmer. De fleste har gode
rammer for deres arbejdsliv. Vi skal sikre gode vilkår gennem øget
overenskomstdækning. Jeg vil fortsætte BUPL Nordjyllands stærke indsats på det
kommunale og private område.

Som kasserer vil jeg sikre, at BUPL Nordjylland fortsat har en sund økonomi, som
giver os mulighed for at løfte det ansvar pædagogerne har betroet os. Vi skal sikre et
stærkt BUPL, som kan kæmpe pædagogernes sag lokalt og på landsplan inden for
vores økonomiske ramme.

Genopstiller til posten som kasserer og faglig
sekretær

Kristian Kold



Jeg har de sidste to år været valgt som faglig sekretær og jeg vælger at
genopstille, da jeg stadig brænder for at være med til at kæmpe for
pædagogernes vilkår og vores fag.

Jeg vil fortsat arbejde benhårdt for, at vi får tydeliggjort vigtigheden af det
pædagogiske arbejde overfor kommunernes politikere og forvaltninger. Vi
står lige nu i en tid, hvor der er kæmpe rekrutteringsudfordringer på
pædagoger og derfor er det afgørende vigtigt, at vi får forhandlet gode vilkår
for det pædagogiske arbejde.

Derudover er jeg meget optaget af, at vi som fagforening sætter spot på
pædagogernes arbejdsmiljø og at dette prioriteres både internt for vores
AMR’er – men selvfølgelig også i kommunerne og dette er et arbejde, der
uanset om det er satsningsområde, altid skal være i fokus.

Vi er et fællesskab i BUPL og derfor er engagementet på alle niveauer i
organisationen vigtige. Vi skal derfor arbejde for at sikre, at vi klæder vores
tillidsvalgte godt på til at løfte den opgave, de er valgt til. Det arbejde vil jeg
derfor gerne fortsat som politisk ansvarlig for TR området fortsætte med.

Jeg håber derfor, at I som medlemmer af Pædagogernes Fagforening vil
bakke op om mit kandidatur.

Genopstiller til posten som faglig sekretær

Anna Ullits Østergaard



Jeg har i seks år været faglig sekretær. For mig er kombinationen af
relationer og netværk et kraftfuldt værktøj til at få dagsordensat det, som
betyder noget for medlemmerne af BUPL. I mine øjne består et sådant
netværk især af hverdagens eksperter - pædagogerne og lederne heraf, i
samspil med det kommunalpolitiske system samt samarbejde med øvrige
organisationer i vores store fælleskab.

I BUPL Nordjylland har jeg blandt mange forskellige opgaver, fået mulighed
for at beskæftige mig med klub- og fritidsområdet. Det er i mine øjne et
område, som til stadighed kræver vores fulde opmærksomhed. De sidste år
har mange af vores børn og unge oplevet store forandringer, både lokalt,
nationalt og internationalt. Vi skylder vores unge at gøre alt, hvad vi kan for
at sikre dem de bedste rammer til et godt afsæt mod voksenlivet.  De bedste
til at klare den opgave er de pædagoger og ledere, som til dagligt bruger
deres erfaringer på at skabe nogle gode rammer med og til de unge. 

BUPL skal selvfølgelig bidrage til at skubbe til en udvikling, som
pædagogerne og lederne kan genkende sig i, samt bidrage til vilkårene
herfor.

Den kommende to-årige generalforsamlingsperiode vil komme til at
indeholde mange dagsordner, og jeg håber at få muligheden for at arbejde
for og med medlemmernes stemme som faglig sekretær i BUPL Nordjylland.

Genopstiller til posten som faglig sekretær

Kristian Tornby



Pædagogerne og de pædagogiske ledere, gør hver dag en forskel for
børn, unge og ældre ude i de Nordjyske kommuner.

I en tid, hvor pædagoger og ledere ofte oplever at der ikke er
sammenhæng mellem ressourcer og opgave, er det vigtigt at vi i BUPL
fortsætter med at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen.

Samtidigt står vi midt i en faglig kamp, for at få gjort op med den dybt
uretfærdige lønsætning af pædagogerne. Pædagoger skal have mere i
løn. Vores lønefterslæb i
forhold til de faggrupper med samme uddannelseslængde, skal der
gøres noget ved.

Jeg genopstiller derfor til Hovedbestyrelsen, fordi jeg fortsat brænder
for at gøre en indsats for vores fælles faglige fællesskab i BUPL.

Genopstiller til posten som
hovedbestyrelsesmedlem

David Nordstrøm



Jeg er uddannet pædagog i 2004 fra Jydsk Pædagogseminarium.
Siden da har jeg arbejdet i både skole- og dagtilbudsområdet, de
seneste 11 år i en specialklasserække på Seminarieskolen i Aalborg. 

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen ved sidste generalforsamling i 2020. 

Det er en stor og vigtig opgave for os i bestyrelsen, at skabe bro
mellem den daglige ledelse og medlemmerne ude i institutionerne. Vi
skal sikre, at de indsatsområder,som prioriteres, også er dem, der er
vigtigst for medlemmerne. Det vil jeg fortsat arbejde på. 

Jeg håber på at kunne gøre en indsats frem mod det store slag som
OK-24 vil blive. Denne gang SKAL der rettes op på vores uretfærdigt
lave løn.

Genopstiller til posten som bestyrelsesmedlem

Søren Lindberg



Hverdagens pædagoger skal have en stemme ind i BUPLs maskinrum!

Jeg hedder Mai-Britt Holm Christensen, er 46 år, bor og arbejder i
Hjørring. Jeg er gift med Morten, der er plastmager på Scanbelt - også i
Hjørring - og har 2 børn på hhv. 29 år og 11 år og 3 børnebørn.

Jeg blev uddannet i 2001 og har i mange af årene arbejdet som støtte-
og indsatspædagog i dagtilbud og er nu familiebehandler på
Familiehuset Kløvergården.

Arbejdsvilkår og arbejdsmiljø har i alle årene været min kæphest - i 8
år har jeg været valgt som AMR, det gav mig et fundament at stå på og
et indblik i vores organisation, som gav mig lysten til at arbejde
politisk med bl.a. de to områder. 

I 2016 stillede jeg op til bestyrelsen i BUPL Nordjylland, blev valgt og
har været med lige siden, jeg er klar til 2 år mere! 2 år hvor BUPL bl.a.
skal kæmpe for et godt og værdigt arbejdsliv, at bevare
minimumsnormeringer, kvalitet på pædagoguddannelsen, kvalitet i
børns fritidsliv og meget andet! 

Kom og vær med! Eller stem på en, som vil!

Genopstiller til posten som bestyrelsesmedlem

Mai-Britt Holm Christensen


