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Pædagogerne har ydet en formidabel 
indsats og været omstillingsparate under 
coronakrisen, hvor der ikke blot blev ind-
ført coronarestriktioner en gang. Der var 
næsten dagligt nye restriktioner, som skul-
le indarbejdes med kort varsel i de danske 
dagtilbud og i fritidsordningerne.  

Gang på gang blev pædagogerne rost for 
den formidable indsats, men kunne det ses 
på lønsedlen efter overenskomstforhand-
lingerne i 2021?   

Nej, det blev et magert resultat. 

Jeg vil gøre, hvad jeg kan i BUPL, i FH og i 
de politiske kredse, hvor jeg øver indflydel-
se, for at vejen til overenskomstforhand-
lingerne i 2024 kommer ud med et bedre 
resultat for pædagogerne.  

Vi har fået nye byråd. Ved at pleje tætte 
relationer til byrådsmedlemmerne vil jeg 
bl.a. påvirke dem til at styrke den tidlige 
indsats gennem bedre normeringer, bedre 
arbejdsvilkår og ordentlige arbejdsmiljøer.  
Vores politiske relationer skal udbygges og 
vores argumentation, dokumentation og 
kommunikation styrkes. 

Tid til forberedelse, refleksion og fordybel-
se står også højt på min dagsorden. Bedre 
kvalitet i arbejdet med børnene og bedre 
arbejdsmiljø er blot to af mange fordele 

ved forbedrede normeringer. Med aftalt 
tid til forberedelse øges grundlaget for en 
styrkelse af kvalitet og arbejdsmiljø bety-
deligt.   

Som kasserer er mit fokus rettet mod 
stærke, lokale fagforeninger med en sund 
økonomi. Økonomien er fundamentet for 
en organisation med et højt aktivitetsni-
veau, og det lokale kendskab samt nærvæ-
ret til det enkelte medlem er i mine øjne 
altafgørende.  
 
I bestyrelsen har vi siden 2015 arbejdet 
målrettet på at styrke de nævnte områder. 
Det arbejde skal videreføres i den kom-
mende periode, hvilket jeg som kasserer, 
faglig sekretær og bestyrelsesmedlem vil 
kaste mig ind i med stort engagement.  
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