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DIALOGKORT

TALER VI HØJT
OM VORES FAG?

TALER VI HØJT OM VORES FAG?
Pædagoger er eksperter i børn og unges trivsel og
udvikling. Der er brug for vores viden i den offentlige
debat, så de politiske beslutninger giver de bedste
rammer for gode børne- og ungeliv.
1) Hvornår havde vi sidst lyst til at blande os i
debatten om børn og unge?
2) Hvad gjorde vi?
3) Hvad skal der til for, at vi blander os i debatten?

Find gode råd til at
tage ordet på

bupl.dk/dialogkort
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DIALOGKORT

HAR VI LIGELØN
I DANMARK?

HAR VI LIGELØN I DANMARK?
Kvindelige og mandlige pædagoger tjener det samme, men
vi har alligevel et ligelønsproblem. Fag med mange kvinder
er generelt lavere lønnet end fag med mange mænd – også
selvom uddannelsesniveauet er det samme.
1) Hvorfor skal pædagogers arbejde aflønnes lige så
højt som arbejdet med fx teknik eller maskiner?
2) Hvornår har vi sidst drøftet ligeløn med fx kolleger,
familie eller venner?
Løngab i
kommunale
MVU-stillinger
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Teknikumingeniører
Bygningskonstruktører
Lærere
Sygeplejersker
Pædagoger

Find mere viden
om ligeløn på

bupl.dk/dialogkort
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DIALOGKORT

GØR ENIGHED
ALTID STÆRK?

GØR ENIGHED ALTID STÆRK?
God pædagogik kræver, at vi sammen reflekterer, evaluerer og udfordrer vores praksis. En god debatkultur betyder
bl.a., at vi som kolleger kan give og få sparring uden, at det
opleves som kritik.
1) Hvornår har vi sidst været fagligt uenige i
personalegruppen?
2) Hvordan håndterede vi det?
2) Hvordan diskuterer vi vores pædagogiske praksis?

Få inspiration til at
debattere praksis på

bupl.dk/dialogkort
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DIALOGKORT

HVORDAN GØR
PÆDAGOGER EN
FORSKEL?

HVORDAN GØR PÆDAGOGER EN FORSKEL?
Det styrker vores faglighed og giver respekt, når vi kan
beskrive den forskel, vi gør for børn og unge. Men det kan
være svært at sætte ord på det gode pædagogiske arbejde
over for politikere, forældre og andre uden for professionen.
1) Hvad er det, vi sammen lykkes med, som
gør en forskel?
2) Hvorfor kan det være svært at forklare, hvad
pædagoger gør?
3) Hvordan gør vi det, vi kan, mere synligt for andre?

Find forskning og viden om
pædagogers arbejde på

bupl.dk/dialogkort

5

DIALOGKORT

HVAD HAR
COVID-19
GJORT VED
PÆDAGOGIKKEN?

HVAD HAR COVID-19 GJORT
VED PÆDAGOGIKKEN?
Corona-krisen har på godt og ondt ændret rammerne for
det pædagogiske arbejde. Uanset hvordan situationen er
blevet håndteret på tværs af kommuner og arbejdspladser,
har den givet os nye erfaringer, som kan få betydning for
vores arbejde fremover.
1) Hvilke pædagogiske kerneværdier har det især været
vigtigt for os at holde fast i under de ændrede rammer?
2) Hvilke nye faglige indsigter har vi fået under de
ændrede rammer?
3) Hvordan kan vi bruge de indsigter i udviklingen af
vores pædagogiske arbejde fremover?

Få inspiration til at
debattere praksis på

bupl.dk/dialogkort

