
Beretning

Jeg stiller op til bestyrelsen, fordi jeg 
brænder for mit arbejde og vores fælles 
profession.

De seneste fire år har jeg arbejdet i almen 
skole og SFO, hvor jeg også var TR. Derud-
over har jeg været mentor for en pæda-
gogstuderende og tilkaldevikar på et bør-
nehjem. Siden i sommers har jeg arbejdet 
i specialafdelingen på Kobberbakkeskolen 
i Næstved. Jeg er en aktiv BUPL-menings-
danner.

Fra mit ståsted ser jeg mange udfordrin-
ger for professionen. En af de største er, 
at flere skal rekrutteres, og det vil blandt 
andet kræve en højere løn og et opgør med 
tjenestemandsreformen. Vi bør ikke have 
løn ud fra køn, men ud fra uddannelsesni-
veau og ansvar.

Faktisk synes jeg, at det er lidt skørt at tale 
om fastholdelse, fordi det af og til virker, 
som om det handler om fastholdelse for 
enhver pris.

Jeg tror allermest på, at et ordentligt 
arbejdsmiljø, ordentlige arbejdsforhold, 
hensigtsmæssige normeringer, efter- og 
videreuddannelse samt medindflydelse 
er vejen frem. I stedet for fastholdelse 
bør vi tale om ordentlige arbejdsvilkår 
og udviklingsmuligheder. 

Det er vigtigt at få de dårlige og urimelige 
oplevelser ud i den offentlige debat, men 
succeshistorierne skal også ud at leve. For 
hvad er det egentlig, vi kan, når rammerne 
er til det? Vi er de bedste til at skabe trivsel 
og udvikling blandt børn og unge.  

Der er meget at kæmpe for, og sammen 
står vi stærkest. Jo flere medlemmer, der 
bakker op om BUPL’s arbejde, jo mere 
indflydelse får vi.

Jeg vil kæmpe medlemmernes sag, og 
derfor vil jeg være tilgængelig og lydhør. 
Samtidig vil jeg være med til at synliggøre 
bestyrelsens arbejde.

Pernille Lindén Hedegaard Andersen
Stiller op til bestyrelsen
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