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Valg

Genopstiller til næstformand, 
HB og faglig sekretær

Titel: Faglig sekretær
Arbejdsplads: BUPL Sydøst
Uddannet: Pædagog (2001), DISPUK, 
diplomuddannelse og master i vejledning.
Alder: 46  Hjemby: Ringsted
Tillidshverv: HB-medlem og kongresdel.

Anja Wollesen

Faglighed, fællesskab og udvikling er 
kernebegreber i det pædagogiske arbej-
de og skal også være det i fagforeningen. 
Pædagogers faglighed bidrager til vores 
fælles velfærdssamfund og gør hver dag en 
forskel for børn og unge. Arbejdet med at 
følge minimumsnormeringerne tæt, den 
forebyggende indsats i dagtilbud og den 
generelle politiske prioritering af området 
er alle indsatser, der skal fortsætte i de 
kommende år.  Men ambitionerne hviler 
på den fælles og nødvendige indsats for 
at løfte rekrutteringen og fastholdelsen 
af pædagoger, så vi kan få nok kolleger 
i fremtiden. Det bliver et langt og sejt 
træk.  
 
På fritidsområdet er presset større end 
nogensinde før. Vi ser, at stadig flere børn 
og unge mistrives, hvorfor samarbejdet på 
tværs af skole og fritidstilbud bliver af-
gørende. Det giver stor værdi for børn og 
unge, at der er pædagoger til stede i deres 
liv. Vi skal italesætte værdien af fritidspæ-
dagogik og forklare politikerne, at fritids-
tilbud har værdi i sig selv, også uafhængigt 
af skolen. Generelt skal vi give politikerne 
større indsigt i og viden om nødvendighe-
den af et godt fritidsliv for børn og unge.  
      
I sidste ende handler det om at skaffe flere 
ressourcer til de enkelte fritidstilbud i form 
af pædagogfaglige ledere og normeringer. 
Pædagoger må hver dag gå på kompro-
mis med fagligheden, fordi de rammer og 

ressourcer, der er til rådighed, slet ikke står 
mål med de pædagogiske opgaver, som 
skal løses.  
 
Pædagoger skal have mulighed for udvik-
ling, forberedelse og sparring i hverdagen. 
Dette skal både løftes via arbejdstidsafta-
ler i kommunerne og ved de kommende 
overenskomstforhandlinger. Vi hører tit, at 
“pædagoger er guld værd,” men det er ikke 
noget, der ses på lønsedlerne. Pædagoger 
har ventet længe nok – vi skal have mere i 
løn, og det skal være NU!   
 
Vi står over for en historisk OK24, hvor 
hovedkravet må være mere i løn. Som 
hovedbestyrelsesmedlem ser jeg frem til 
at gå i dialog med Sydøst-medlemmerne 
om de krav, vi ønsker at stille til de kom-
mende OK-forhandlinger. En høj grad af 
medlemsinddragelse er vigtig for mig. Vi 
står stærkest, når vi står sammen, og det 
arbejde, som de tillidsvalgte udfører, er 
afgørende for, at vi som organisation kan 
lykkes. De tillidsvalgte arbejder på for-
skellige platforme, i institutionerne og i 
MED-systemet for at italesætte vores pro-
fession og de udfordringer, vi står med. 

Det, at vi er mange, der italesætter de 
samme udfordringer forskellige steder og 
gør det ofte, er det, der giver resultater. 
Dem opnår vi sammen. BUPL skal være det 
fællesskab, man som pædagog kan se sig 
selv i og ønsker at være en del af. 


