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De kommende års indsats
BUPL Sydøsts målsætninger for fagforeningens indsats i perioden frem til
generalforsamlingen i 2018.
BUPL Sydøsts indsats de kommende år vil fokusere på to mål: Styrke politisk indflydelse i
kommunerne med henblik på sikre vilkår og arbejdspladser. Øge medlemmernes oplevelse
af, at fagforeningen er nærværende, skaber værdi og kæmper for sine medlemmer.
BUPL skal fortsat styrke arbejdet for politisk indflydelse i kommunerne. Det handler om at
sikre og udvikle pædagogfaget og de vilkår, der gør det muligt for medlemmerne at udfolde
den pædagogiske faglighed. BUPL skal ikke kun sikre flere stillinger, fagforeningen skal også
arbejde på at sikre stillinger med højt fagligt indhold.
BUPL opnår indflydelse ved at pleje politiske kontakter i kommunerne. Udfordre den offentlige mening om det pædagogiske område på forskellige medier og kanaler. Fra Facebook til
proaktivt pressearbejde. Og ved en dygtig strategisk indsats at danne alliancer med en bred
vifte af interesser fra forvaltningschefer til forældre.
BUPL skal i det politiske arbejde brande fagforeningen som en tydelig og troværdig part, der
arbejder ud fra en pædagogfaglig profil og som kan levere både cases, data, analyser og
holdninger på det pædagogiske felt.
BUPL’s medlemsarbejde skal tættere på medlemmerne. BUPL skal være nærværende og
lydhør overfor medlemmernes synsvinkler, ønsker og behov. Det betyder, at fagforeningen
skal arbejde med nye måder at inddrage medlemmerne på og gøre medlemmerne til medskabere af både fagforeningen politik og medlemstilbud. Også i den tid, der ligger mellem
generalforsamlingerne. BUPL skal via sine medlemstilbud inddrage medlemmerne og skabe
fællesskab omkring den pædagogiske profession.
Fagforeningen skal også udvikle de traditionelle former for nærvær og inddragelse. Det sker
ved at øge dialogen med tillidsfolk og styrke tillidsrepræsentanternes kompetencer. Tillidsrepræsentanter er BUPL’s ansigt på arbejdspladserne og alle medlemmer skal opleve tillidsrepræsentanterne som en værdi i det daglige.
BUPL Sydøst skal overfor medlemmerne vise en tydelig professionsfaglig profil, som kommer
til udtryk ved en fortsat offensiv satsning på medlemstilbud, der er aktuelle og værdiskabende, og som medlemmerne i videst muligt omfang er medskabere af.
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