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Uddannede pædagoger gør dagligt en 
kæmpe forskel forbørn og unge, og selvom 
den fulde værdi af arbejdet ikke kan måles 
eller vejes, ved vi, at en høj pædagogandel 
er afgørende for kvaliteten. Dette rummer 
dog også et dilemma. 

På den ene side ved vi, at pædagogers fag-
lighed, gavner børnene bedst. På den an-
den side er vi udfordret af massiv mangel 
på pædagoger. Både nu og i fremtiden. 

Når færre søger ind på seminarierne, bliver 
vi selvsagt færre uddannede i fremtiden. 
Det er en alvorlig situation for både arbejds-
miljø, profession og trivsel blandt børn og 
unge. Når der er færre til at løfte den pæda-
gogiske opgave, presser det arbejdsmiljøet, 
som har stor betydning for kvaliteten af 
den pædagogiske praksis og ikke mindst for 
fastholdelsen af pædagoger i faget. 

Samtidig står vi i en decideret trivselskrise. 
Mistrivslen italesættes i det offentlige rum, 
og den mærkes i både daginstitutioner, 
skoler og SFO’er. Vi må stå sammen om at 
få bremset den uheldige udvikling, og her 
har pædagoger nøglen. 

Pædagogerne er dem, der tager ansvar 
for at skabe fællesskaber tilpasset børn og 
unge. Når vi lykkes med at skabe disse rum 
af høj kvalitet, hvor den enkelte kan lære at 
mestre sit sociale liv, skaber vi både værdi 
for børnene og for samfundet som helhed.  
 

En af de helt store indsatser i BUPL er løn. 
Pædagoger mangler virkelig noget i løn-
ningsposen. Alligevel er forventningen 
fra politisk side, at vores profession løfter 
nogle af de tunge velfærdsudfordringer 
og sikrer daglig trivsel, læring og udvikling 
blandt børn og unge.    

Pædagoger fortjener en retfærdig løn. 
Derfor er der brug for et opgør med det 
historisk betingede lønefterslæb. Der 
burde være balance mellem de stigende 
krav på den ene side og lønudviklingen på 
den anden, men det er der ikke. Derfor skal 
pædagoger opleve et markant lønløft ved 
OK24, for ja, #ViErMereVærd.   

BUPL Sydøst skal fortsat være en medlem-
snær fagforening, hvor den enkelte skal op-
leve at have mulighed for at være en del af 
et lokalt fællesskab, hvor vi deler erfaringer 
og drøfter faglighed. Jeg vil som formand 
stadig arbejde på at styrke professionali-
seringen af fagforeningens arbejde, både i 
bestyrelsen og blandt de politisk valgte, og 
jeg vil kæmpe for, at den pædagogiske pro-
fession anerkendes med bedre vilkår og løn.  

Sammen skal vi åbne politikernes øjne og 
ører for de fortællinger og udfordringer, 
som fylder blandt pædagoger og pæda-
gogiske ledere. Vi skal sikre os, at beslut-
ningstagerne tager ansvar for udviklingen 
af det pædagogiske område på et oplyst 
grundlag.


