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I PLS arbejder vi hvert eneste år for at forbedre 
forholdene for de omkring 16.000 pædagogstude-
rende landet over. Det skal vi fortsat gøre, både 
på nationalt og lokalt niveau. Vi skal sikre, at PLS 
har en stærk studie- og fagpolitisk stemme, der 
varetager de studerendes vilkår og vores med-
lemmers rettigheder. Vi skal ikke alene stå vagt 
om pædagoguddannelsen, men også bidrage til 
den generelle demokratiske dannelse og styrke 
solidariteten i samfundet.

Vi skal altid arbejde for, at vores medlemmer ind-
drages i udviklingen af vores organisation, så vi 
forbliver en organisation af pædagogstuderende 
for pædagogstuderende. Vi har brug for stærke 
lokalafdelinger, der skaber genkendelighed på 
deres uddannelsessteder. Det er dem, der gør 
vores organisation levende og let at relatere til. 
Lokalafdelingerne sikrer medlemmerne mulig-
heden for direkte indflydelse i PLS og derfor er 
prioriteringen af det organisatoriske arbejde i 
organisationen væsentlig for den demokratiske 
udvikling i PLS.

I arbejdsplanen for 2017-2018 har Årsmødet foku-
seret på at specificere selve arbejdsplanen mest 
muligt ud fra den betragtning, at organisationen 
derved kan arbejde mere dybdegående samt have 
bedre mulighed for at reagere på det omkring-
liggende samfund. Der lægges fortsat op til, at 
PLS arbejder med en snæver arbejdsplan. Derud-
over lægges der op til, at der i arbejdsplanen for 
2018-2019 skelnes mellem arbejdsplanspunkter af 
intern og af ekstern karakter.

Vi udfordres på mange forskellige områder 
direkte på vores uddannelse og i vores studieliv 
generelt. Vi skal fortsat søge forskellige samar-
bejdspartnere, som kan være allierede i kampen 
for et mangfoldigt samfund! 
 
Eksterne:
Placeringen af praktikkerne:
De lønnede praktikker er placeret yderst uhen-
sigtsmæssigt i vores uddannelse. Både lærings-
mæssigt og økonomisk er vi som pædagogstude-

rende dårligt stillet, i de lønnede praktikker på 
grund af deres placering i skolernes sommerferie 
og i julen, hvor mange vejledere ikke er i instituti-
onerne og skolerne.
PLS skal derfor i det kommende år arbejde på at 
få flyttet praktikkerne. Det skal vi alene og i sam-
arbejde med relevante samarbejdspartnere.

Derfor skal:
Hovedbestyrelsen tidligt på året lægge en stra-
tegi for, hvordan praktikkerne bliver rykket.
der fortsat lægges et stort pres på politikerne 
får at få rykket praktikperioderne.

Folketingsvalg
Vi ved med sikkerhed, at der udskrives folke-
tingsvalg inden juni 2019. Den nuværende rege-
ring har fortsat millardnedskæringer på uddan-
nelsesområdet. Vi skal i PLS arbejde på at flere 
stemmer for en langsigtet og bæredygtig uddan-
nelsespolitik og for et fremtidssikret pædagogisk 
fag. 

Milliardnedskæringerne skal stoppes. Det kan vi 
blandt andet gøre ved at stemme uddannelse og 
pædagogfaget. 
Det er vigtigt, at vi som PLS markerer os i folke-
tingsvalget og at vi får oplyst vores medstuderen-
de om vigtigheden af at stemme for en langsigtet 
uddannelsespolitik og pædagogfaget. Vi skal 
være med til at sætte dagsordenen i samarbejde 
med de pædagogiske fagforbund og sammen med 
resten af Elev- og Studenterbevægelsen

Der er flere måder, vi kan gøre netop det på:

• Tage del i og arrangere debatter lokalt 
og nationalt - både med relevante dele af 
fagbevægelsen og som en del af Elev- og 
Studenterbevægelsen.

• Være synlige og tilstede lokalt under valg-
kampen

• Planlægge og udføre aktioner/happenings 
der sætter fokus på vores medlemmers 
vilkår (SU-finansierede praktikker, nedsat 
tid, timetal på uddannelsen, bevillingen, 
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kvalitet etc.)
• Arbejde aktivt med at inkorporere folke-

tingsvalget som en del af vores mobilise-
ring på uddannelsesstederne. 

• Bruge folketingsvalget aktivt i vores in-
tro- og praktikoplæg

Kongres i SL og BUPL
I det kommende år afholdes der kongres i både 
SL og BUPL. PLS skal ud over at deltage med 7 
delegerede med taleret til SLs kongres og 10 dele-
gerede med tale- og stemmeret til BUPLs kongres 
også prioritere det forberedende arbejde.
Under dette arbejdspunkt ligger følgende opga-
ver:

• Der skal afholdes specifikt forberedende 
møder for de delegerede forud for hver 
kongres.

• Information om kongresser og materiale 
udsendes til PLS’ hovedbestyrelse.

• Vi skal være tydelige ift. PLS’ holdninger 
og værdier og sikre, at vores deltagelse og 
politikken på kongresserne kommunikeres 
ud til medlemmer af PLS før, under og efter 
afholdelsen.

NLS Studenterforum:
I 2018 skal PLS, i samarbejde med LL (Lærer-
studerendes Landskreds), være værter for NLS 
Studenterforums årlige konference. PLS skal 
arbejde på, at der i år (fordi konferencen afhol-
des i Danmark), deltager flere repræsentanter 
fra PLS. Punktet indeholder konkret følgende 
arbejdsopgaver:
 

• Planlægning af konferencen i samarbejde 
med LL 

• Konferencen skal evalueres internt og i 
samarbejde med LL 

Interne:
Samme kvalitet på landets  
pædagoguddannelser
2014-reformen på pædagoguddannelsen har nu 
været en realitet i fire år. De pædagogstuderende 
landet over har været prøveklude i implemente-
ringen af reformen, som resultat af professions-
højskolernes tolkning af den meget vagt formu-
leret bekendtgørelse.

Tiden er kommet til, at vi som organisation får 
gennemgået indholdet i alle studieordningerne, 
så vi kan sikre, at alle professionshøjskolerne 
lever op til de krav, der er i lovgivningen, og at 

alle pædagogstuderende får den bedst mulige 
uddannelse. Der må ikke være forskel på kvali-
teten af en nyuddannet pædagog fra Thisted til 
Rønne. Alle skal have lige mulighed for at blive 
kompetente og fagligt dygtige pædagoger, og det 
skal vores eftersyn af studieordningerne være 
med til at sikre.

FTF/LO fusion
Hvis en fusion mellem FTF og LO bliver en 
realitet, vil det vise sig i løbet af det kommende 
år, og en sådan kan have enorme konsekvenser 
for PLS som organisation. En ny fælles hoved-
organisation vil komme til at have 1,5 millioner 
medlemmer og vil ændre både beslutningsveje 
og organiseringen af den danske fagbevægelse, 
som vi kender den. 

Derfor skal der i løbet af det næste år i PLS 
arbejdes med følgende:

• Processen omkring en fusion skal følges 
tæt af PLS

• Der skal udarbejdes et dokument, hvor 
tænkte scenarier, der kunne true PLS’ eksi-
stensgrundlag kortlægges og analyseres

• Der skal udvikles en strategi med fokus 
på PLS i fremtiden, hvis et pædagogisk 
enhedsforbund bliver en realitet.

Styrket Forretningsudvalg (FU)
Som en del af den politiske ledelse i PLS er det 
væsentligt, at vi sørger for at styrke og konstant 
udvikle på alle politiske organer i organisati-
onen. I år med særligt fokus på det ordinære 
forretningsudvalg. Vi skal arbejde hen mod et 
FU, der ud over at udvikle politik formår at bære 
den arbejdsopgave, de er valgt til bedst muligt. 
Derfor skal vi sikre en tydelig arbejdsbeskrivelse 
og en stærk politisk opkvalificering af medlem-
merne i FU. Engagementet og drivkræfterne 
skal have det rum, der er behov for, for netop at 
kunne yde det bedst mulige stykke arbejde for 
vores alles PLS. 

Derfor skal der arbejdes med følgende:

• en styrket FU-identitet for de ordinære 
forretningsudvalgsmedlemmer

• en stærk opkvalificering i uddannelsespo-
litik

• en gennemarbejdet overlevering og defini-
tion af arbejdsområder 

• aflønning af ordinære forretningsud-
valgsmedlemmer
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• en stærk tilknytning til de lokale PLS 
afdelinger

• en tættere tilknytning til sekretariatet
• et større kendskab til nøglepersoner og 

diverse netværk herunder ESB

Hvis Årsmødet beslutter at rykke Årsmødet for 
2019 til oktober foreslår HB et ekstra arbejds-
planspunkt:

Studiedage med kvalitet:
Mange pædagogstuderende oplever ikke, at stu-
diedagene i forbindelse med de halvårlige prak-
tikker har en høj nok kvalitet eller relevans. PLS 
skal derfor i det kommende år arbejde målrettet 
på at kvalificere studiedagene i samarbejde med 
de faglige organisationer og andre relevante sam-
arbejdspartnere. Konkret forventes følgende:
Der skal til næste årsmøde være udarbejdet et 
politisk papir med temaet “studiedage i praktik-
ken”

Der skal søges forpligtende samarbejde med 
BUPL, SL og LFS om studiedagene.


