
 

Arbejdsplan for PLS 2017-2018 
Hovedbestyrelsen ønsker med arbejdsplanen for 2017-2018 at gøre den så specifik som 
mulig. Derfor er der udformet en mere fokuseret arbejdsplan med tre fokusområder, der er 
beskrevet nedenfor. Dette vil give mulighed for, at organisationen kan arbejde dybdegående 
og kvalificeret med de prioriterede områder inden for det kommende år, og samtidig sikre at 
PLS har mulighed for at reagere på andre tiltag, hvis det anses for nødvendigt. 
 
PLS har gennem en årrække arbejdet med meget omfattende og detaljerede arbejdsplaner. 
Strukturen i arbejdet har været manglende og har derfor efterladt meget overfladisk arbejde 
med sidste års arbejdsplan. Det er ikke fordi Hovedbestyrelsen, Forretningsudvalget og de 
lokale afdelingerne ikke har arbejdet seriøst med arbejdsplanen, men fordi antallet af 
opgaver har været for omfattende. Derfor ønsker vi at gå tilbage til en arbejdsplan, der 
prioriterer de områder, der pt rører sig i organisationen.  
 
For at PLS som organisation skal kunne ændre forholdene for medlemmerne - uanset om 
det vedrører studiet, praktikkerne eller et generelt samfundsmæssigt problem, skal 
arbejdsplanen være fokuseret og efterlade rum til, at man fra politiske side kan ændre 
strategi, skifte prioritering eller gå en helt anden vej, hvis det vurderes, at det vil give en sejr 
for medlemmerne, og det kan forsvares for Årsmødet.  
 
Vores virke skal være stærkt! Derfor skal vi som organisation og som en del af 
fagbevægelsen kunne reagere, når skiftende magthavere går ind og skaber ulighed, uanset 
om det berører uddannelsessystemet eller vores velfærdssamfund.  
 

Fokusområder 2017-2018 

1 Lokal organisering 
Landets pædagoguddannelser har igennem en årrække optaget flere og flere 
pædagogstuderende. Idet PLS har haft et stabilt medlemstal i de forgangne år, betyder dette 
reelt, at vores organiseringsprocent er faldet. Det skal vi lave om på! 
Formålet med PLS er at organisere de pædagogstuderende, derfor har dette den højeste 
prioritet i det kommende års arbejdsplan.  
PLS skal organisere 500 medlemmer ekstra over det næste år, idet vi står og falder med det 
antal pædagogstuderende, der har valgt PLS til. Både i forhold til den magt der ligger i hvor 
mange mennesker, vi som organisation repræsenterer, men også i forhold til vores 
økonomiske råderum til at arbejde for bedre forhold for medlemmerne.  
 
Hovedbestyrelsen skal arbejde for at sikre, at der er en afdeling på alle uddannelsessteder, 
så den enkelte studerende er oplyst om PLS og har en oplevelse af, at PLS er et 
nærværende og fagligt fællesskab.  
 
Arbejdet indbefatter forskellige initiativer, idet det kræver forskellige indsatser at organisere 
på uddannelsessteder, der udelukkende huser pædagogstuderende, og på de store campi, 





 

hvor flere uddannelser deler bygninger. Derfor kan Hovedbestyrelsen bl.a. arbejde med 
campusorganisering og herunder indtænke samarbejde med de øvrige MVU organisationer. 
 
Det er afgørende, at der er aktivitet på uddannelsesstederne, når vores uddannelsessystem 
og omkringliggende forhold står for skud - som fx ved de seneste milliardnedskæringer fra 
regeringens side. Alle pædagogstuderende skal have mulighed for at komme til orde og 
kæmpe. 
 

2 Overenskomstforhandlinger  
Hovedbestyrelsen skal kortlægge, hvilke krav der ønskes i forhold til medlemmernes 
ansættelsesforhold i de to lønnede praktikker. I den forbindelse skal Hovedbestyrelsen 
afdække, hvilke krav der kan realiseres, i forhold til hvad bekendtgørelsen foreskriver. 
Formålet er, at kravene ikke bliver skudt til hjørne, fordi de er adresseret forkert.  
 
PLS skal indgive organisationens krav til forhandlingerne den 14. september 2017 til BUPL 
og SL, som forhandler på vegne af PLS.  
I månederne op til Årsmødet 2017 har Hovedbestyrelsen arbejdet på en strategi for 
medlemsinddragelse, så PLS sikrer en bred forståelse af, hvad medlemmerne ønsker, vi 
skal kæmpe for. 
Efter Årsmødet skal alle organer arbejde for, at praktikoplæggene indeholder oplysninger om 
det igangværende arbejde med overenskomstforhandlingerne.  
  
Under forhandlingerne skal PLS skabe synlighed over for de pædagogstuderende, så det 
sikres, at medlemmerne er opdaterede på, hvordan arbejdet skrider frem. Dette gøres via 
PLS’ medier: Hjemmesiden, PLS officielle Facebookside samt via nyhedsbreve.  
 
Når forhandlingerne er færdigbehandlet, skal hovedbestyrelsen tage endelig stilling til om 
der kan anbefales at stemme for eller imod.  
 
Afslutningsvis skal PLS sikre, at den viden man har fået op til, under og efter 
forhandlingerne, bliver dokumenteret til videre brug for organisationen.  
 

3 PLS og kommunikation  
Hovedbestyrelsen skal kortlægge tidligere kommunikationsstrategier og udarbejde en ny 
med fokus på både intern og ekstern formidling.  
 
I det kommende år skal PLS udarbejde et internt dokument, som skal indeholde 
overordnede beskrivelser af hvad de forskellige poster indebærer. Dokumentet skal 
beskrive: Frikøbte forretningsudvalgsmedlemmers, ordinære 
forretningsudvalgsmedlemmers, hovedbestyrelsesrepræsentanters, tovholderes, 
økonomiansvarliges og suppleanters virke. Herudover skal der laves en beskrivelse af 
hvilken position de forskellige organer har i forhold til hinanden. 
Der skal lægges en kommunikationsstrategi og plan for hvordan vi kontinuerligt kan blive 
bedre til at kommunikere med vores medlemmer. Når man har planlagt en fornuftig og 





 

bæredygtig kommunikationsstrategi skal den implementeres, med henblik på at skulle 
fortsætte fremadrettet. 
 
4. Aflønning af FU 
Hvis de ordinære forretningsudvalgsmedlemmer modtager et honorar af PLS på månedlig 
basis, vil de ikke skulle opretholde andre jobs og vil derved kunne lægge mere tid, flere 
kræfter og langt højere grad af fordybelse i vores organisation. 
 
Derfor skal HB i 2017-18 finde ud af hvordan denne aflønnelse af ordinære 
forretningsudvalgsmedlemmer kan realiseres. Lønnen bør svare til et gennemsnitligt 
fritidsjob, hvori pension og ferie er tænkt som en del af beløbet. 
 
 




