Kom til generalforsamling
1. oktober 2020 kl. 18.30
(med indskrivning og middag fra kl. 17.00)

Sted: Pharmakon Konferencecenter, Milnersvej 42, Hillerød
Tilmelding: www.bupl.dk/nordsj

Vi generobrer fagligheden
Vi skal banke på alle de rette døre, insistere på samarbejde og have modet til at holde fast
og kæmpe for vores rettigheder og kerneopgave. Vores faglighed gør en forskel – for hele Danmark.
Foråret 2020 blev skelsættende. Sammen viste BUPL
og medlemmerne igen at have formatet til dels at
håndtere en krise, men også til at komme styrket ud
af den.
Med mod og omstillingsparathed så vi, hvordan både
ledere og pædagoger under nedlukningen og i nødpasningen, lærte sig at mødes i det virtuelle rum og
planlagde arbejdet med de pædagogiske læreplaner,
tilrettelagde kommende aktiviteter og på samme tid
greb anledningen til at forny og forfine deres faglighed.
Pædagogerne greb ansvaret og fyldte den forandrede
hverdag med nærhed og omsorg til børn og unge.
Pædagogerne stod i front og udviklede nye rutiner,
hvor børnene mødte kendte og tryghedsskabende
voksne i en ualmindelig hverdag.

Under genåbningen blev det synligt for omverdenen,
hvilken kapacitet den pædagogiske faglighed udgør for
samfundet.
Det skal vi bruge som afsæt. Vi skal minde alle om, hvad
(nok) pædagoger kan udrette, når vi sammen med resten
af samfundet diskuterer normeringer. Vi skal insistere på
at være faste samarbejdspartnere, når vores uddannelse
skal evalueres og udvikles, og vi skal ikke mindst minde
hele samfundet om, at pædagogerne og de pædagogfaglige ledere lagde en kæmpe indsats og gjorde en stor
forskel i fronten for Danmark under Coronakrisen.
Kom og deltag i debatten på årets generalforsamling
Med afsæt i de erfaringer, vi har gjort os under krisen, vil
vi debattere og sammen finde svar på, hvilke indsatser
det kommende års udfordringer kalder på.

Se den foreløbige dagsorden og tilmeld dig på vores hjemmeside
www.bupl.dk/nordsj

