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Valg

Jeg er en del af bestyrelsesarbejdet for at få 
indflydelse på det, der foregår på det nati-
onale plan, og især det, der foregår lokalt.  

På Lolland, hvor jeg bor og arbejder, er 
der sket fremskridt, men vi skal blive ved 
med at arbejde for at få løn, vilkår samt de 
daglige og faglige mål i hus. Der kan synes 
langt fra Nakskov til Ringsted, men BUPL 
Sydøst står bag dig, hvad end du er FTR, 
TR, bestyrelsesmedlem eller “bare” en 
kollega. 
 
I bestyrelsen sørger vi for at bringe udfor-
dringer, erfaringer og behov fra lokalom-
råderne med videre, så de også kan få en 
stemme i BUPL’s hovedbestyrelse og for-
retningsudvalg. Det skal vi fortsætte med. 

På daginstitutionsområdet er antallet af 
hænder vigtige i en hverdag, som er fyldt 
med udfordringer. Det gælder alt fra sprog-
vurderinger over motorisk udvikling til 
udflugter og udvikling af børnenes lege. 

På trods af udfordringerne er det meget 
givende at være blandt de små poder. Man 
får så meget glæde tilbage, og børn og 
familier viser én stor tillid. 
 
Vi udvikler og udvikler, men gode vilkår 
er ikke en selvfølge. Vi skal fortsat kæmpe 
for løn, uddannelse, pension, barsel og alle 
de andre overenskomstvilkår, som fagfor-

eningen har kæmpet hjem ved forhand-
lingsbordene. 

Dette arbejde drøftes på de lokale besty-
relsesmøder, det videregives på lokale 
TR-møder, og der forhandles lokalt med 
de enkelte kommuner og politikere. Det er 
meget spændende, når man kan genken-
de de lokale tilbagemeldinger fra møder 
afholdt med politikerne.  
 
Jeg ønsker at gøre en faglig forskel for 
daginstitutioner og SFO’er på Lolland, så vi 
fortsat synes, det er værd at gå på arbejde 
med de udfordringer, vi har, og samtidig 
kan se et fag i fremdrift. 

Jeg håber at kunne fortsætte i BUPL Syd-
østs bestyrelse og derved præge hverda-
gen lokalt med en stemme fra Lolland. 
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