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Vores præstationssamfund og konkur- 
rencestat producerer rekordmange  
børn og unge med stress- og angst- 
symptomer. Det giver udfordringer i 
forhold til at håndtere børn og unges 
trivsel og udvikling.  
 
Samtidig kan vi konstatere et katastrofalt 
fald i optaget på Danmarks vigtigste ud-
dannelse, og fremskrivningen af manglen 
på pædagoger i fremtiden er som at se et 
trafikuheld i slowmotion. 

Jeg fornemmer en vis metaltræthed i 
troen på, at kampen nytter, efter gentagne 
regeringsindgreb i de faglige organisa- 
tioners kamp for ordentlige arbejds- 
vilkår og bedre løn. Ikke desto mindre 
har behovet for at organisere sig og stå 
stærkt i kampen for pædagogers faglig- 
hed ikke været større i nyere tid end 
netop nu. 

Efterspørgslen på vores kompetencer er 
stigende, og det samme er behovet for en 
løbende udvikling af faget, men samtidig 
kan vi se, at rekruttering og fastholdelse 
bliver sværere. 

Lønefterslæb, stress og højt følelsesmæs-
sigt pres påvirker diskursen om det at være 
pædagog. Alt sammen spiller en rolle i de 
unge menneskers valg og fravalg af uddan-
nelsen. 

På den baggrund er opgaverne for vores 
organisation mange. Pædagogers tro på 
egen værdi skal styrkes yderligere, flere 
skal melde sig ind, og så er det vigtigt, at 
bevidstheden om de faktiske vilkår i insti-
tutionerne bliver omsat til politisk hand-
ling.  
 
Politisk handling bør afspejle en opfattelse 
af, at økonomien til at drive feltet fremad 
ikke er et nødvendigt onde, men en inve-
stering. En investering, der skal sikre vel-
færdssamfundets fortsatte overlevelse og 
dermed skabe de bedste forudsætninger 
for, at vores børn og unge mennesker står 
stærkt i mødet med en krævende verden. 

Som pædagog på specialområdet i Næst-
veds skolevæsen er jeg klar til kamp.
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