
Den 31. oktober til den 1. november
på Hotel Nyborg Strand

Pædagogstuderendes Landssammenslutning

PLS Årsmøde 2020



                         PLS Årsmøde 2020

2 Pædagogstuderendes Landssammenslutning         Årsmøde 2020  www.pls.dk  #plsÅM2020 3Pædagogstuderendes Landssammenslutning         Årsmøde 2020  www.pls.dk  #plsÅM2020



                         PLS Årsmøde 2020

2 Pædagogstuderendes Landssammenslutning         Årsmøde 2020  www.pls.dk  #plsÅM2020 3Pædagogstuderendes Landssammenslutning         Årsmøde 2020  www.pls.dk  #plsÅM2020

Indhold
4  COVID19 info

5  Praktisk information

6  Tidsplan

6  Formalia

7  Kritisk revision

8  Hovedbestyrelsens beretning 2020 

12  Lokale beretninger

19  Vedtægter for Pædagogstuderendes Landssammenslutning

24  Ændringsforslag til PLS’ vedtægter

25  Arbejdsplan 2020-2021

28  PLS principprogram

33  Ændringsforslag til PLS’ principprogram 

34  Regnskab 2019

54  Politiske papirer

55  Forslag til udtalelse

56  Budget 2021

56  Hovedbestyrelsens indstilling til kontingentfastsættelse

58  Kandidater til forretningsudvalget

61  Kandidater til faglig sekretær

64  Hvad snakker de om? Forkortelser og ordforklaringer

68  Del dit Årsmøde



                         COVID19 info

4 Pædagogstuderendes Landssammenslutning         Årsmøde 2020  www.pls.dk  #plsÅM2020 5Pædagogstuderendes Landssammenslutning         Årsmøde 2020  www.pls.dk  #plsÅM2020

COVID19 info
På Hotel Nyborg Stand, kan vi sikre at sundhedsmyndighedernes anbefalinger overholdes. 
At der er den nødvendige afstand i mødelokaler, at maden bliver behandlet og serveret 
på en forsvarlig måde, at rengøringsstandarden er i top – og sidst men ikke mindst 
ikke skal overnatte mange mennesker sammen i en sportshal. Overnatning vil ske på 
dobbeltværelser.

Du kan læse mere om Hotellets hygiejne her https://www.nyborgstrand.dk/da/hygiejne-
covid19 

Sikre demokratiet i PLS
Vi vælger at afholde Årsmødet for at sikre demokratiet i PLS. Men med COVID19 bliver 
det et anderledes Årsmøde end det plejer. Det er vigtigt, at vi passer på hinanden når vi 
mødes, så vi ikke kommer til at sende smitte med tilbage til jeres uddannelsessteder og 
praktikpladser. Hvis du har de mindste tegn på symptomer, er det helt i orden at melde 
afbud til Årsmødet. 

Vis hensyn - undgå smitte
Vi opfordrer alle til at vise hensyn:

 ▶ Undgå kram og fysisk kontakt til andre Årsmødedeltagere
 ▶ Husk god håndhygiejne, vask hænder ofte og brug håndsprit
 ▶ Hold afstand til hinanden og respekter afstandsmarkeringer
 ▶ Følg de retningslinjer hotellets personale anviser
 ▶ Bliv hjemme hvis du har symptomer på COVID19 - det er OK

Forholdsregler
Selve mødet afholdes siddende med ansigtet rettet mod talerstolen, der vil være den 
afbefalede afstand til den der sidder ved siden af og foran. Frokost portionsanrettes og 
foregår siddende i mødesalen. Middagen indtages i hotellets resteaurant og serveres 
portionsanrettet.

Usikkerhed
Vi ved ikke hvordan COVID19-situationen er når Årsmødet afholdes. Vi vil løbende 
informere om COVID19-status og holde dig opdateret. Har du spørgsmål er du velkommen 
til at kontakte os på 3546 5880 eller på klaus@pls.dk
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Vi er glade for, at du har tilmeldt dig PLS’ Årsmøde. 
Her skal vi træffe de valg, der i fremtiden kommer til 
at forme PLS som organisation.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
de faglige sekretærer i PLS Mikkel Bøgh Eriksen på 
mikkel.b@pls.dk eller Peter Skaanning Andersen på 
peter@pls.dk eller 41 65 30 40.

Praktisk information
I Årsmødemappen finder du dét, Årsmødet skal 
behandle i løbet af weekenden. Det gælder politiske 
papirer og vedtægtsændringer, Hovedbestyrelsens 
beretning fra det forgangne år og deres forslag til, 
principprogrammet og hvad vi skal arbejde med i PLS 
det næste år.

Vi håber, at du sammen med dine medstuderende vil 
diskutere hæftets indhold inden Årsmødet. I hæftet 
finder du også deadlines for ændringsforslag, hvis I 
skulle have lyst til at foreslå ændringer til de forslag, 
der allerede ligger. Alle forslag skal indleveres via 
www.pls.dk/forslag

Hvor skal vi være?
Årsmødet afholdes på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 
2, 5800 Nyborg. Hotellet ligger 12 minutters gang fra 
Nyborg Station.

Transport
Vi dækker din transport til PLS’ Årsmøde. Hvis du er 
med tog, skal du selv lægge ud for din togbillet. Du får 
refunderet din billet ved at følge dette link: https://
www.pls.dk/refusion. Husk at gemme din kvittering og 
billet.

Har du ikke mulighed for at lægge ud for billetten, skal 
du kontakte Sekretariatsleder Jacob Fog-Petersen på 
jacob@pls.dk.

Hvis du er med bil, dækker vi, hvad der svarer til en DSB 
standardbillet for en tilsvarende rejse.

Har du har flere deltagere med i bilen, får du 
refunderet, hvad der svarer til jeres respektive udgifter 
til fx togbilletter eller lignende. Dvs. er I to i bilen, får 
I, hvad der svarer til to togbilletter tur-retur.
Hvis kørsel i egen bil imidlertid er den billigste 

transportmulighed, er du berettiget til følgende 
kørselsgodtgørelse:

1-2 personer i bilen: 2,00 kr. pr. km
3 eller flere personer i bilen: 2,50 kr. pr. km

Indskrivning
Årsmødet begynder lørdag, og der er indskrivning 
mellem kl. 10.00 og 11.00.

Mad
Der er fuld forplejning under Årsmødet. Under 
Årsmødet vil der være mulighed for at købe drikkevarer 
m.m.

Overnatning
Overnatning sker på 2 personers værelser. 

#plsÅM20
Årsmødets hashtag er: #plsÅM20

Har du spørgsmål  
eller brug for hjælp
PLS’ sekretariat er med på Årsmødet. Har du spørgsmål 
eller brug for hjælp er du velkommen til at henvende 
dig. 

Sekretariatet vil være bemandet alle dage fra kl. 9.00-
22.00.

Vi håber, du får 
et rigtig godt Årsmøde

Praktisk 
information
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Tidsplan
Lørdag:
10.00-11.00 Ankomst og indskrivning

11.00-11.30 Velkomst og formalia

11.30-13.00 Hovedbestyrelsens beretning og debat

13.00-13.45 Frokost

13.45-14.30 Arbejdsplan

14.30-16.15 Delegationsmøder og pause

16.15-17.15 Principprogram, debat og afstemning

17.15-17.45 Udtalelser og politiske papire

17.45-18.30 Pause

18.30-22.00 Årsmøde middag

Søndag
8.00-9.00 Morgenmad

9.00-9.30 Udtalelser til vedtagelse

9.30-11.00 Arbejdsplan, debat og afstemning

11.00-12.00 Økonomi. Fremlæggelse og godkendelse af 
regnskab 2019. Debat og vedtagelse af budget 2021 samt 
kontingentfastsættelse.

12.00-12.30 Vedtægter. Debat og vedtagelse.

12.30.12.45 Valg til faglig sekretær

12.45-13.30 Frokost

13.30-14.00 Offentliggørelse af valg til faglig sekretær 
og valg til forretningsudvalget samt kritisk revision.

14.00-14.15 PLS prisen

14.15-15.00 Offentliggørelse af valg til 
forretningsudvalget samt afslutning af Årsmødet.

Deadlines: 
Lørdag den 17. oktober deadline for:

 ▶ Ændringsforslag til budget 2021

Onsdag den 28. oktober deadline for:
 ▶ Ændringsforslag til principprogram
 ▶ Forslag til udtalelser

Lørdag den 31. oktober kl. 17.00 deadline for:
 ▶ Ændringsforslag til arbejdsplan
 ▶ Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag

Lørdag den 31. oktober kl. 18.30 deadline for:
 ▶ Ændringsforslag til udtalelser
 ▶ Opstilling til faglig sekretær og forretningsudvalg
 ▶

Formalia
Her finder du Årsmødets ”spilleregler” og weekendens 
dagsorden. Forretningensordenen vedtages ved 
Årsmødets begyndelse og gennemgås af dirigenterne.

Valg af dirigenter og referenter
Hovedbestyrelsen indstiller Jonathan Simmel og Signe 
Tolstrup Mathiasen som dirigenter. 

Til referentposten indstilles Lina Kofoed Romanini og 
Sara Hougaard Johannessen.

Dagsorden
Ifølge PLS vedtægter § 6 skal dagsordenen indeholde:

1. Valg af dirigenter og referenter 
2. Godkendelse af forretningsorden 
3. Beretning fra Hovedbestyrelsen
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 
godkendelse
5. Fremlæggelse og behandling af hovedbestyrelsens 
forslag til budget
6. Indkomne forslag (herunder udtalelser) 
7. Principprogram (behandles i lige år) 
8. Arbejdsplan 
9. Politiske papirer (genbehandles i ulige år) 
10. Forslag til PLS’ vedtægter til vedtagelse 
11. Fastsættelse af kontingent til vedtagelse 
12. Valg af tre frikøbte faglige sekretærer 
13. Valg af fire ordinære medlemmer af 
Forretningsudvalget 
14. Valg af to kritiske revisorer 
15. Eventuelt

Forretniningsorden
Forretningensordenen vedtages ved Årsmødets 
begyndelse og gennemgås af dirigenterne. Daglig ledelse 
indstiller følgende forslag til forretningsorden.

Åbningsprocedure
1. Sekretariatslederen åbner Årsmødet og leder valget 
af dirigenter.
2. Dirigenterne konstaterer Årsmødets lovlighed.
3. Dirigenterne konstaterer Årsmødedeltagernes 
mandat

Forhandlingsprocedure
4. Dirigenterne leder mødet i henhold til forretnings-
ordenen. Dirigenterne påser, at forhandlingerne 
fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. 
Årsmødets deltagere skal således rette sig efter 
dirigenternes anvisninger.

5. Medlemmer af PLS kan begære ordet. Indbudte gæster 
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kan uden for dagsordenens punkter overbringe korte 
hilsningstaler.

6. Dagsordenens punkter optages til behandling i den 
rækkefølge, dagsordenen angiver. Afvigelser herfra 
kan kun ske med Årsmødets godkendelse. Dirigenterne 
fremlægger herefter en alternativ tidsplan.

7. Forslag, der ikke er på dagsordenen, kan ikke optages 
til forhandling, medmindre Årsmødet godkender det.

8. Indtegning af talere kan først begynde, når for-
handlingerne om det pågældende punkt begynder.

9. Ingen kan få ordet uden dirigenternes samtykke. 
Man får ordet i den rækkefølge, det er begæret. 
Førstegangstalere har forrang til det aktuelle 
punkt. Dirigenter kan fravige talerækken for at give 
lejlighed til en kort opklarende bemærkning eller 
tvivlsspørgsmål, som ikke må vare over 1 minut.

10. Forslag om indskrænkning af taletiden eller 
afslutning af debatten sættes straks og uden diskussion 
til afstemning. Kommer der nye synspunkter ind i 
debatten, kan denne åbnes igen. Forslagsstillerne har 
ret til en afsluttende bemærkning.

11. Dirigenterne skal fratage en taler ordet, hvis denne 
ikke holder sig til emnet.

12. Begærer en taler ordet til forretningsordenen, 
skal dirigenterne straks give vedkommende ordet. 
Vedkommende skal ved begæring af ordet oplyse, til 
hvilket punkt i forretningsordenen ordet begæres.

13. Forslag skal afleveres til sekretariatet skriftligt, 
forsynet med navn samt uddannelsessted, eller udfyldes 
på www.pls.dk/forslag.

14. Hvis ikke andet er angivet på tidsplanen, er 
sidste frist for indlevering af ændringsforslag 
sammenfaldende med starttidspunktet for 
forhandlingerne iflg. den vejledende tidsplan.

15. Under valgprocedure kan ordet ikke begæres. 
Undtaget herfra er procedurespørgsmål til 
forretningsorden.

16. Der nedsættes et stemmeudvalg bestående af  maks. 
seks personer, som foretager stemmeoptællingen ved 
personvalg. Personer der er på valg, kan ikke sidde i 
stemmeudvalget

17. Hovedbestyrelsen nedsætter et redaktionsudvalg 
på maks. fem deltagere. Udvalget forestår evt. 
sammenskrivning og redaktionelle/sproglige 
justeringer. Udvalgets forslag erstatter ikke de 

oprindelige forslag, medmindre dette trækkes af 
forslagsstilleren. Redaktionsudvalget afholder møde 
med dirigenterne.

18. Ved valg til forretningsudvalg og faglige sekretærer 
stemmes der på mellem nul og det fulde antal pladser. 
Med denne procedure står det Årsmødedeltageren frit, 
hvor mange af de opstillede kandidater, vedkommende 
vil stemme på; dog må der ikke stemmes over det antal 
pladser, der er valg til. Altså må der ikke stemmes 
på mere end 4 til forretningsudvalget og 3 til daglig 
ledelse.

19. Tvivlsspørgsmål, der ikke afgøres af nærværende 
forretningsorden, afgøres af Årsmødet.

20. Der skrives referat af beslutninger, truffet på 
Årsmødet. Referatet underskrives af dirigenterne og 
referenterne.

21. Der er alkohol- og rygeforbud i salen, hvor 
Årsmødet afholdes. Dette gælder under behandling 
af dagsordenspunkter såvel som i pauserne. Ved 
behandling af dagsordenspunkter er det ikke tilladt at 
tale i telefon i Årsmødesalen.

22. Ændringsforslag til ændringsforslag til 
ændringsforslag skal stilles skriftligt til dirigenterne 
under det aktuelle punkt, som forslaget forholder sig 
til, undtaget vedtægtsændringer.

23. Ændringsforslag til ændringsforslag til 
ændringsforslag til vedtægter stilles inden den 
angivne deadline.

24. Under forhandlinger og diskussioner må der ikke 
råbes tilråb.

Kritisk revision
Ifølge vedtægterne skal der på Årsmødet vælges 2 
kritiske revisorer.  Kritisk Revisor er med til at sikre, 
at foreningen drives efter det budget, som Årsmødet 
beslutter samt at det regnskab, der forelægges 
Årsmødet  er i overensstemmelse hermed. De skal med 
andre ord bedømme om de økonomiske dispositioner er 
rimelige og forsvarlige i forhold til:

 ▶ Vedtægter
 ▶ Beslutninger taget af hovedbestyrelsen og 

Årsmødet

Hovedbestyrelsen indstiller Nina Vieland Christensen 
og Maria Kallehauge Jessen som kritiske revisorer.
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Hovedbestyrelsens beretning er en beskrivelse af det, 
PLS har arbejdet med det seneste år. Det er ikke muligt 
at stille ændringsforslag til beretningen. Der vil dog 
være rig mulighed for at debattere beretningen og det 
forgangene års arbejde fra talerstolen

Dette PLS-år har uden tvivl været mærket af uforudsete 
begivenheder i samfundet, som har gjort, at vi i PLS har 
været de pædagogstuderendes stemme ikke blot studie- 
og fagpolitisk, men i stor stil også på samfundsniveau. 
Pandemien har sat en tyk streg under, at vi som 
velfærdspersonale har fået Danmark igennem en af de 
største kriser i det moderne samfund. Vi har gjort det 
til topkarakter. I har, som pædagogstuderende, været 
med til at sikre de mest udsatte grupper i vores samfund 
inden for det pædagogiske område. 

Vi ved nu, at det har haft en kæmpe effekt på den danske 
økonomi, at man har en velfærdssektor, der med meget 
kort varsel er i stand til at omstrukturere og omstille sig 
til en ny hverdag. Vi har set, hvordan dagtilbudsområdet, 
skolerne og socialområdet er i stand til at skabe en tryg 
hverdag for borgere, brugere og deres kære. 

Selv om samfundet har været lukket ned, har PLS 
ikke stået stille. Covid-19 tvang os til at tænke i 
nye arbejdsgange. Hovedbestyrelsen tog hurtigt det 
virtuelle format til sig, og de har i år lagt meget 
vægt på brugen af de arbejdsgrupper, som er nedsat. 
Herigennem har hovedbestyrelsen udviklet sig til, ikke 
udelukkende at være et besluttende organ, men i høj grad 
også at være et arbejdende organ. Hovedbestyrelsen har 
lagt meget arbejde i at forberede organisationen til 
to store forhandlinger til næste år: evalueringen af 
pædagoguddannelsen og overenskomstforhandlingerne 
i 2021. Her ser vi arbejdsgrupper som værende et vigtigt 
redskab -et redskab, der kan bruges mellem HB-møder 
til at reagere og handle hurtigt på aktuelle dagsordener. 
Arbejdsplanen fra 2020 har været hårdt ramt af 
Covid-19, men alligevel har hovedbestyrelsen formået 
at gøre en kæmpe indsat for at løfte den. Vi forventer, 
at alt forberedelsen og forarbejdet vil give næste 
års hovedbestyrelse bedst mulige vilkår for at løfte 
arbejdsplanen for 2021 til et hidtil uset niveau. 

Evaluering af pædagoguddannelsen 
Vi har i arbejdsgruppen løbende holdt møder og udviklet 
et politisk-, forhandlings- og kampagnemandat i 
samarbejde med hovedbestyrelsen, der tog udgangspunkt 
i arbejdsplanen. Vi har udviklet og arbejdet med lokale 
og nationale aktioner samt SOME-aktioner. Vi har haft 
skriftlig korrespondance med de forskellige ordførere 
for uddannelsesområdet og pædagoguddannelsens 
undervisere. De faglige sekretærer har siddet i 
dialogforum om pædagoguddannelsen med blandt andet 
de pædagogiske forbund. På trods af at meget er sket 
på skrift, er der stadig blevet arbejdet meget på, at vi, 
de pædagogstuderendes stemme, vil blive hørt i den 
kommende evaluering. 

Arbejdsgruppen har besluttet at udvikle en kampagneplan 
med mandatbeskrivelse, skriftlig korrespondance til 
ordførere og undervisere, samt kampagneideer og 
forløbsforslag, som bliver videregivet til næste års 
hovedbestyrelse, såfremt punktet stadig er en del af 
arbejdsplanen. 

Udover det, har arbejdsgruppen inviteret sig selv 
på kaffe og en snak med ordførere, uddannelses- og 
forskningsministeren og undervisere. Med de tiltag 
arbejdsgruppen har forberedt, kan arbejdsplanspunktet 
fuldføres.

Revurdering af eksaminer 
Vi har i hovedbestyrelsen ikke formået at løfte 
dette arbejdsplanspunkt tilstrækkeligt til trods for 
vigtigheden.

Vi valgte, efter først at have arbejdet med alle 
eksamenerne på pædagoguddannelsen, at udvælge tre, 
som vi ville gå i dybden med. Vi valgte at have fokus på 
GK2, tværfaglig eksamen og SK2, da vi erfarede, at de var 
de tre mest udskældte eksamener.

Vi har i hovedbestyrelsen udarbejdet et spørgeskema 
til hver eksamen, som desværre aldrig blev sendt ud 
til de studerende. Dette er blevet valgt ud fra, at mange 
eksamener og eksamensperioder har været anderledes 
under covid-19-tiden, og vi ønskede et mere generelt 
billede af eksamenerne.

OK21 
Vi har i hovedbestyrelsen diskuteret og analyseret 

Hovedbestyrelsens beretning 2020 
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muligheder for at køre en kampagne, der rammer vores 
målgrupper i bredest muligt omfang; vores studerende, 
politikerne og befolkningen. Vi har i hovedbestyrelsen 
vurderet, at det er helt essentielt, at vi i en kampagne kan 
få folkets opbakning. Vi så under #hvorerderenvoksen og 
#minimumsnormering, hvor effektivt folkets opbakning 
er i en forhandling. Samtidig skal vores kampagne tage 
højde for at kunne igangsætte en mobilisering af vores 
lokalafdelinger og de pædagogstuderende. Derfor har vi 
drøftet, at vi i kampagnen vil spille på flere strenge. Vi 
vil inddrage brugen af sociale medier samt små videoer, 
der skal sætte fokus på hvor vigtige vi er for samfundet 
samt få folk til at reflektere over vores forhold.

Arbejdsgruppen har overvejet, at det med fordel kan 
være med et kort historisk oplæg, som sætter fokus på 
arbejderbevægelsens sejre, og hvordan solidaritet har 
løftet vores rettigheder op til det niveau, vi har i dag. 
Endvidere skal der informeres omkring, hvordan det 
politiske landskab ser ud lige nu, dette er for at få et 
aktualitetsfokus med i arrangementerne, så det ikke 
blot bliver en historielektion. 

Hovedbestyrelsen har drøftet, at vi naturligvis, som en 
erklæret feministisk organisation, ikke kan acceptere, at 
pædagogers løn til stadighed lider under, at politikerne 
tilbage i 69’ vedtog en tjenestemandsreform, der 
indsatte fag som sygeplejerske og pædagog som værende 
et supplement til mandens indtægt. Reformen betyder 
den dag i dag, at traditionelle kvindefag systematisk 
hæmmes i forhold til lønstigninger, og derfor i praksis 
umuliggør reformen ligeløn for traditionelle kvindefag. 
Vi vil, som organisation, stå solidarisk skulder ved 
skulder med ligelønsforkæmperne! 

Vi har formuleret en række krav, som er baseret på 
tidligere overenskomstforhandlinger, og derefter 
udsendt disse til PLS’ medlemmer. Herefter er de 
revurderede krav fra medlemmerne taget med til videre 
forhandling. Det helt store krav, som vi kunne se, var en 
nødvendighed, er naturligvis en massiv lønstigning.
Vi ser høringsarrangementerne som et af PLS’ 
kernepunkter. Dette er for at aktivere flest mulige 
pædagogstuderende i kampen for at sikre mest mulig 
indflydelse på OK21 forhandlingerne. 

Fokus på de tillidsvalgte 
Hovedbestyrelsen havde i august planlagt et 
konstituerende tovholdernetværksmøde. Grundet 
stigende smittetal måtte mødet aflyses, da vi ikke kunne 
afholde mødet forsvarligt under pågældende situation 
i samfundet.

Vi har måtte konstatere at udbruddet af covid-19 har 
gjort det konkrete arbejde med især tovholdernetværket 
svært.

I årets løb har arbejdsgruppen ændret planerne for 
opkvalificering af tillidsvalgte, man havde planlagt en 
afdelingsweekend i april, der skulle have opkvalificeret 
hele afdelinger og ikke blot de tillidsvalgte. 
Arbejdsgruppen var så tilfreds med dette format, at 
man har valgt at ændre forrige års arbejdsplanspunkt 
og indstillet punktet ”styrkelse af afdelingerne” til 
Årsmødet. 

Klimapolitik/Bæredygtigt arbejdsmarked 
Vi kom hurtigt fra start og har haft en god stemning i 
gruppen, mens vi har arbejdet med klima.

Vi havde mange ambitioner og ønsker om at indsamle 
viden rundt omkring, men måtte konstatere at dette ikke 
blev muligt grundet Covid-19-situationen. Det lykkedes 
os dog at finde inspiration ved andre, som har arbejdet 
med dette, for os, nye felt. Nemlig Danske studerendes 
fælles råd.

Vi så derefter på os selv og spurgte; hvordan kan vi lave 
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PLS’ vores politik? 

Vi lagde ambitiøst ud med første udkast, hvor vi tog 
klimasituationen stærkt til os og på vores faglighed. 
Sidenhen har hovedbestyrelsen vedtaget en ambitiøs 
klimapolitik. 

Tiden har vist, at vi bør tænke klimaorienteret. Vi har 
oplevet på godt og ondt at klima, pædagogik, uddannelse 
og arbejdsmarkedet rammer mere sammen. 

PLS er blevet en del af ”broen til fremtiden” som er den 
brede fagbevægelses- og klimaorganisationernes fælles 
mødested. Her ser vi frem til at lære om og dele viden 
som nyligt medlem.

HB‘s arbejde med intro 
Vi har, i hovedbestyrelsen, gjort en stor indsats for 
at tage ejerskab over introperioden. Vi har, gennem 
workshops og under introperioden vinter 2019-2020, 
diskuteret og revideret introoplægget. Dermed har 
vi kunnet tilpasse oplægget ud fra oplægsholdernes 
erfaringer og refleksioner. På den måde har vi målrettet 
oplægget til den enkelte studerendes lokale forhold 
og rammer. Der blev fra hovedbestyrelsens side lagt 
et stort fokus på uge 2 af introperioden, hvor der var 
planlagt intro på Carlsberg. 

I samarbejde med PLS Carlsberg, blev 2020 året, hvor det 
lykkedes at komme ud at afholde introoplæg på samtlige 
nystartede hold på Carlsberg. Hoverbestyrelsen anser 
introperioden som en stor succes, hvor vi afholdt oplæg 
rundt omkring i hele landet. 

Vi mødte i vinterintroen 67% af de nystartede 
pædagogstuderende. Vi organiserede 46% af dem, vi 
mødte. Vi har endnu ikke tallene fra sommerintroen, 
men vi har en klar forventning om, at vi har mødt 
flere studerende og organiseret en højere procentdel. 
Covid-19s indflydelse på sommerintroen har gjort, at 
vi nu har en massiv erfaring i klasseoplæg i fremfor 
de traditionelle oplæg for hele årgange. Det ser ud 
som om, at det virker. Der har været massiv interesse 
for opstart af nye afdelinger under de mindre oplæg. 
Hovedbestyrelsen har en forhåbning om, at der spirer 
nye afdelinger op rundt om i landet.

Covid-19 
2020 har været et særligt år for PLS. Hvad vi troede, blev 
et år som alle andre, tog en drastisk drejning, da Mette 
Frederiksen lukkede landet d. 11. marts grundet Covid-19 
pandemien. 

PLS’ sekretariat lukkede ned fra den ene dag til den 
anden, og vi stod med nye problemstillinger.

Lige såvel som PLS’ sekretariat oplevede en ny hverdag 
med hjemmearbejde, oplevede de pædagogstuderende 
også̊ en ny hverdag. Fjernundervisning blev indført, 
og vi oplevede hurtigt, hvordan praktik, prøver, 
modulafslutning og eksaminer blev det, der fyldte mest. 
Vi så̊, hvordan man glemte de pædagogstuderendes 
helt særlige situation vedr. praktik samt en generel 
negligering af de danske uddannelser. Vi fik lette 
løsninger frem for en ordentlig uddannelse. Heldigvis 
løste vi, takket været et kæmpe pres fra PLS, den helt 
særlige situation ved vores praktik og de ekstra SU-
lån. Løbende fik sekretariatet, i fællesskab med diverse 
samarbejdspartnere, løst problematikker som: gratis 
arbejdskraft, adgang til biblioteker, krav til bachelor, 
de studerendes rettigheder, arbejdende studiedage og 
meget mere. 

Usolidariske tendenser
I Hillerød oplevede vi de første usolidariske tendenser, 
hvor arbejdsgiver forsøgte at løbe om hjørner med 
arbejdstageren. Hillerød kommune forsøgte at presse 
pædagogstuderende til at arbejde i Covid-19 beredskabet 
uden aflønning eller rettigheder. Vi oplevede, at vi 
som pædagogstuderende mistede vores indtægt i 
form af studiejobs og vikararbejde. Samtidige bad 
arbejdsgiver os arbejde ”gratis”. I samarbejde med vores 
gode venner i Lærestuderendes landskreds fik vi fat i 
Kommunernes landsforening og fik sikret jobbanker med 
overenskomstdækket arbejde. 

Med en ny hverdag følger nytænkning. Vi fik skabt 
Online Fagligt Fællesskab, og vi holdte vores 
hovedbestyrelsesmøder online. Dette så vi fortsat kunne 
holde fokus på vores politiske linje og afsøge mandater.
Vi holdt fortsat møder med professionshøjskolenetværket, 
elev- og studenterbevægelsen, Fagbevægelsens Ungdom, 
BUPL og SL, så vi i fællesskab kunne løfte opgaver og 
rejse problematikker. Oveni havde vi løbende møder 
med uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-
Jørgensen. 

Det har været fedt at se, hvordan PLS og vores 
medlemmer har klaret sig gennem de problemer, som 
den internationale pandemi har skabt. Vi har fortsat haft 
aktive afdelinger, et aktivt HB, stigende medlemstal og 
markeret os i diverse debatter. 
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Slagelse
Det har været en rigtigt godt, men svært år, da det 
ikke er nogen hemmelighed at Covid-19 har sat sine 
begrænsninger.
Men vi har holdt fast i hinanden, mindede hinanden om 
hvorfor vi er i PLS.
Blandt andet har vi hjulpet de bachelorstuderende, 
med hvordan de har skullet komme igennem deres 
skriveproces, når nu alt som vi kendte det faldt fra 
hinanden.

I afdelingen har der været mandefald, men vi har 
formået at forblive en stærk gruppe på 16 aktive, som 
er meget engageret og knokler. Hertil har vi fået 6 nye 
aktive, og flere af dem deltager også i Årsmødet.

I januar havde vi en lokal weekenden, hvor vi planlagde 
vores årshjul, og fordelte os i arbejdsgrupper. Samtidigt 
blev der afholdt generalforsamling, hvor vi b.la valgte 
ny bestyrelse. Lørdag efter en dag med hårdt arbejde, 
hyggede vi os med landskampen i håndbold og spillede 
brætspil.

Vi har i løbet af året været i kontakt med vores 
uddannelsesleder, og på det seneste har vi endelig fået 
muligheden for at afholde fysisk møde med hende. Vores 
uddannelsesleder vil meget gerne samarbejde med os, 
og ser vigtigheden i en stærk organisation som vores og 
støtter op om at de studerende skal organisere sig. 
Vi har også fået noget samarbejde med BUPL Midt 
og Socialpædagogerne. Vi har fortsat rigtigt godt 
samarbejde med SLS, og nu også SDS i Slagelse. To gange 
årligt, i forbindelse med studiestart, opstiller vi i 
fællesskab en kaffevogn med valgfri kaffe, kakao eller te 
til alle studerende. Dette gør at de studerende kan møde 
os i øjenhøjde og under mindre formelle rammer. 

I august tog Absalon- som bekendt, en beslutning om at 
fjerne de studerendes borde på alle deres campi. Dette 
ville vi ikke finde os i. Derfor deltog b.la vores torvholder 
i et interview med TV2øst, som også blev vist på de 
andre nationale kanaler. Efterfølgende har PLS-Slagelse 
deltaget i møder med direktionen omkring løsning på 

udfordringen - og i skrivende stund er bordene på vej 
tilbage på campus som enkeltmands borde.

Vi skal til at kigge ind i en form for flashmob på 
campus omkring retningslinjerne med opbakning fra 
vores uddannelsesleder, da vi desværre oplever mange 
studerende ikke følger retningslinjerne. Hvis udbruddet 
eskalere yderligere i Slagelse vil ledelsen kigge på 
brug af værnemidler til almindelig undervisning eller 
helt nedlukke, derfor er det vigtigt for os at kunne 
støtte op om et godt studiemiljø under de nuværende 
omstændigheder. 

Grundet omstændighederne med Covid-19 har vi ikke 
kunne udfører tiltag som b.la studiecafé og karriere 
dag, det må vente til 2021. 
I 2021 rykker Slagelse til et nybygget campus ved 
stationen, vi kommer til at gå til samarbejdsmøde med 
SR og ledelsen for at få så meget indflydelse på det 
nye campus som muligt. Vi glæder os til 2021, hvor vi 
forhåbentligt kan udfolde os mere. 

Aalborg
Kære Årsmøde! 
Hvor er vi glade for endnu engang at kunne være en del 
af Årsmødet!

PLS-Aalborg mistede i sommer en hel del aktive 
medlemmer, men er heldigvis også blevet beriget med 
nye. 

Året er gået med alt for meget corona-snak, men vi 
har gennem „krisen“ opnået et større samarbejde med 
ledelsen. Vi oplever, at ledelsen i højere grad har fået 
øjnene op for vores ressourcer og dermed bruger os 
mere og mere som talerør til og fra de studerende. 

Vi har for nyligt holdt hele 6 intro-oplæg på vores 
campus, som forhåbentligt inden længe giver nye aktive 
medlemmer. 

Vi er endvidere begyndt at være mere synlige på de 

Lokale beretninger
De lokale beretninger er skrevet af hver afdeling. Har 
spørgsmål til beretningerne, hiv da fat i en fra den pågældende 
afdeling, for at få en uddybning
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sociale medier, hvor vi har lavet diverse konkurrencer, 
præsentationsvideoer af afdelingen og delt relevant 
faglig viden. 

Vi har i start oktober fået udpeget hele to nye aktive 
til HB-posterne (den ene er suppleant), og vi glæder 
os meget til at blive en del af disse møder igen. Vi 
i PLS-Aalborg har også en plads i bestyrelsen hos 
BUPL-Nordjylland, som vi nu også har fået besat. Det 
samarbejde glæder vi os også meget til at genoptage. 

Vi ser frem til endnu et spændende år, med alt 
hvad det må tilbyde. MEN vi glæder os allermest 
til, at uddannelsen skal evalueres og forhåbentligt 
forbedres!

Hilsen PLS-Aalborg 

Hjørring
Endnu engang er der sket store ændringer i PLS 
Hjørring. Vi er gået fra at være 1 aktiv til i dag at bestå 
af 5 aktive medlemmer. Hjørring er blevet en stærk og 
meget stabil afdeling, som består af seje mennesker, 
der kæmper for afdelingen. 

Udover at der er kommet nye aktive, så har dette 
været et meget stille år. Covid-19 har desværre sat 

en stopper for mange sociale arrangementer og nye 
tiltag. 

Vi startede året ud med at byde velkommen til nye 
pædagogstuderende i Hjørring. De blev modtaget af 
PLS på en måde, som ikke er afprøvet før. Dette har 
givet stor pote og har altså skaffet os flere aktive 
medlemmer. 
I Hjørring havde vi, inden lockdown, planlagt at holde 
en kæmpe fest for de pædagogstuderende. Der var 
planlagt at man kunne købe billige drikkevarer og 
have en fest natten lang. Dette er dog ikke noget vi har 
glemt, så når samfundet samt UCN igen tillader det, så 
kommer der til at være et brag af en fest i Hjørring. 
Noget af det der også er sket i Hjørring er at Kasper fra 
afdelingen er blevet valgt ind i forretningsudvalget 
i PLS. Det skete til sidste Årsmøde. I mellemtiden 
er Emma fra Hjørring også blevet valgt ind i PLS’ 
forretningsudvalg. 

Vi ser i Hjørring frem til at kunne holde super fede 
arrangementer igen og til at kunne møde alle vores 
medstuderende ude på campus.

Svendborg
Vores kære Mikkel Bøgh Eriksen, måtte vi desværre 
vinke farvel til med et tungt hjerte. Nye store opgaver 
ventede i København, meeen vi har jo ikke helt mistet 
ham. For han har med stort mod, ro, viden og sit brede 
kompetencefelt, gjort et kæmpe stykke arbejde som 

 Øverst tv: Fie Mouritzen fra PLS-Slagelse i 
TV2-Øst. Øverst th. Introoplæg i Hjørring. Nederst: 

Generalforsamling og muffins i Aalborg.
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faglig sekretær på PLS-hovedkontor. Det er vi stolte af. 

I Svendborg har vi arbejdet hårdt for at få et 
Foreningslokale, til vores lille lokale PLS-udvalg. Det har 
været op ad bakke, men endelig er det lykkes os. Så kom 
corona, Danmark lukkede ned, men det gjorde drømmen 
om at indrette vores nye lokale ikke. Vi er til trods for 
dette, ved godt mod og glæder os til at indrette det og 
gøre det til vores PLS-rum, når vi er tilbage på skolen.

Zlatan og Bjarke har forladt os, men med god grund. 
De kan nemlig nu stolt kalde sig pædagoger, det er vi 
glade for på deres vegne. Et kæmpe tillykke til de bedste 
Svendborgdrenge, de vil blive savnet. 

Vigtigt er det også at nævne at vi har fået nye medlemmer 
i flokken, det har dog været svært for dem at komme 
rigtigt i gang. Det er vi dog sikre på bliver en realitet, 
når vi alle er samlet på uddannelsen igen.

Derudover har vi udviklet et årshjul, med faste 
arrangementer. Dermed ikke sagt at nye tiltag ikke er 
velkommen. Vi har i Svendborg lange perioder væk fra 
skolen, da vi kun har februar studiestart. Dette betyder 
at der næsten ikke er nogen pædagogstuderende tilbage 
på skolen, når vi er i de lange praktikker. Derfor har 
vi også indlagt et arrangement, hvor man kan komme i 
løbet af praktikken og sparre med sine medstuderende 
og studerende fra andre årgange, se hinanden og bare få 
lov til at være studerende.

Sidst men ikke mindst, er vi blevet en del af BUPL’s 
bestyrelse i Odense, med et medlem her fra PLS i 
Svendborg. 

Aarhus
I Aarhus har vi på mange måder haft et spændende, 
ambitionsfyldt og udfordrende år siden sidste Årsmøde. 
På baggrund af utilfredshed med GK2-prøvens forløb, 
støttede og vejledte vi lokale studerende i at indkalde 

til et åbent stormøde med ledelsen. På stormødet blev 
de mange problemer før, under og efter prøven italesat 
og diskuteret - og vi vil løbende følge med i og holde 
ledelsen op på at få forbedret prøvevilkårene. 
2019 blev traditionen tro rundet af med uddeling af 
æbleskiver og gløgg til de pædagogstuderende - hvilket 
er et arrangement vi værner om og oplever stor opbakning 
til!  2019 blev traditionen tro rundet af med uddeling 
af æbleskiver og gløgg til de pædagogstuderende – 
hvilket er et arrangement vi værner om og oplever stor 
opbakning til! 

2020 startede ud med en mindre rokade i tillidsposter 
og planlægningen af flere faglige oplæg, blandt andet 
i samarbejde med Campus DSR, studieudvalget Rækværk 
og Lærerstuderendes Landssammenslutning Aarhus. Dog 
måtte vi med corona-nedlukningen i marts sande, at de 
faglige oplæg ikke kunne finde sted i foråret. 

Vi er over en længere periode blevet mødt af en diskurs 
på VIA om, at studieorganisationerne, heriblandt PLS, er 
eksterne aktører, og har derved også oplevet modstand 
vedrørende vores tilstedeværelse på Campus C. Vi valgte 
derfor, som noget nyt, at starte året ud med at besøge 
tidligere og nuværende samarbejdspartnere på Campus 
med lidt godt til ganen. Dette gjorde vi med ønsket om 
at synliggøre os selv som almindelige studerende, men 
også for at tilkendegive, hvor meget vi sætter pris på 
dialog og et godt samarbejde nu og i fremtiden! 

Selvom Covid-19 på mange måder har påvirket vores 
ambitioner for fysiske arrangementer, har pandemien 
dog ikke stoppet os fra at afholde møder under 
forsvarlige forhold. Afdelingen består af handlekraftige 
kerneaktive, der gerne bakker op om og tager del i nye 
tiltag. Blandt andet er vi gået ind i et tættere samarbejde 
med SL Østjylland, hvor vi har bidraget med mulige emner 
til faglige oplæg, som supplement til undervisningen. 
Derudover er vi igen kommet ind i Studierådet på VIA, 
efter at have været ude i godt og vel 1,5 år. Vi mener, at 
det er essentielt at vi, som studerende, også kan bidrage 
med vores perspektiver på uddannelsen – og derfor 
har vi også taget kontakt til De Pædagogstuderendes 

 PLS Aarhus  PLS Jelling
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Råd på Campus C (pæd. DSR). Vi ønsker i PLS Aarhus at 
opbygge et vedholdende samarbejde, så vi indbyrdes kan 
være med til at styrke hinanden i vores fælles kampe og 
forskelligheder. 
Selvom 2020 på ingen måde er blevet, som vi i starten af 
året havde forventet, er vi bestemt ikke stagneret!
Det har været et år med begyndende samarbejder 
og et år, hvor de aktive har holdt ved – på trods af de 
udfordringer der måtte være. 

Jelling
Siden sidst har vi i Jelling afdelingen haft fremgang 
blandt de aktive. Vi har fået tre nye aktive, og det er den 
bedste fremgang af aktive vi Jelling har haft i mange 
år. Ligeledes har vi Jelling afdelingen også oplevet 
en stigning af tilmeldte til Årsmødet, således er vi 10 
stykker som har tilmeldt sig, det er igen en stigning 
i antallet af deltager fra Jelling, og det er jo meget 
fantastisk når et så lille sted som Jelling kan mønstre så 
mange på et Årsmøde.

I forbindelse med introen, har vi haft et rigtig godt 
resultat, 54 ud af 59 nye studerende i Jelling har meldt 
sig ind, derudover har Jelling afdelingen også rejst 
rundt i landet og holdt introoplæg.

Vi har desværre måtte konstatere at grundet Covid-19 
har vi måtte kassere en større mængde øl da vi ikke har 
haft mulighed for at drikke dem inden de blev for gamle, 
dette skal ses som et resultat af at vi ikke fik holdt fast 
i traditionen omkring dak og durum. Afdelingen er 
meget triste og skuffet over den sorg det bringer i deres 
hjerter at de må smide øl og andre alkoholiske drikke ud. 
Lyspunktet er dog, at vi har pantet de tomme flasker, og 
pengene vi blive brugt til at indkøbe nye øl.

Vi ser frem til et nyt år uden covid-19, mere fysisk 
samvær, flere bajer og meget meget mere DAK!!!!

Kram og knuste knæskaller fra Jelling.                  

Randers
Ved sidste Årsmøde var vi 15 aktive i PLS Randers, i år er 
vi 12. Tre af “de gamle” PLS’er er blevet færdiguddannede 
og et par stykker er hoppet fra, men flere af de nye 
studerende på campus, er kommet til fællesskabet. 4 
af vores aktive er fornyligt blevet opkvalificeret, da 
Juliane og Ida besøgte os tilbage i August. Her kom 
kampgejsten og motivation hos de deltagende op.

PLS Randers har igennem det seneste år været igennem 
en udviklingsproces, hvor vi har skulle finde vores vej og 
ståsted efter sidste års generalforsamling. Her trådte 
nye personer ind i afdelings forskellige roller. Vi har 
haft meget fokus på det organisatorisk i afdelingen og
diskuteret hvordan vi bibeholder vores gejst og 
motivation som aktive i PLS. Dette har resulteret i at 
vi nu er rigtig godt på vej, hvor fællesskabet stadig 
står stærkt, og vi har en konkret slagplan for vores 
kommende arbejde.

PLS Randers har i foråret 2020, afholdt fagligt oplæg 
med Chris Poole og Lene Johanneson der kom og fortalte 
om deres projekt “Hjælp den voldsudsatte familie”. Endnu 
engang var det desværre en kamp at få medstuderende 
på campus til at deltage. Derfor vil vi afdelingen i det 
kommende år forsøge at komme til bunds i, hvordan vi 
kan motivere de studerende til at deltage.

Vi har som mange andre været ramt at Corona 
restriktioner og hjemsendelse fra praktikker og studie, 
hvilket desværre har sat en stopper for flere af vores 
planlagte aktiviteter. PLS Randers vender stærkt tilbage 
og vi forsøger bl.a. at planlægge vores årlige julebanko, 
så den kan afholdes på corona venlig vis.

Afdelingen arbejder samtidigt på et nyt initiativ på 
Campus som vi kalder “kom og mød PLS”, hvor vi vil 
forsøge skabe mere synlighed for organisationen. 
Derudover skal det være med til at skabe et forum, hvor 
de studerende kan møde op, og komme til os med diverse

  Randersafdelingen laver introoplæg  PLST histed
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problematikker, eller blot for en hyggelig samtale. Vores 
forhåbning er at skabe et fælles rum, hvor vi kan støtte 
både det sociale og faglige fællesskab på uddannelsen.

Thisted
PLS- Thisted har i år haft et lidt stille år, som mange 
andre sikkert også har haft af gode grunde, men lidt er 
der da sket i afdelingen. 

Vi har sagt farvel til nogle af de større personligheder i 
vores afdeling, da de har færdiggjort deres uddannelse, 
og vi ønsker dem et godt arbejdsliv som de seje 
pædagoger de er. 

Afdelingens størrelse var selvfølgelig blevet reduceret 
pga. de færdige pædagoger, dette medførte bekymringer 
for afdelingens slagkraft som ellers altid har været 
vores stærke side. 

Heldigvis kan vi fortælle vi er pt. 11 medlemmer i 
afdelingen fra 5 forskellige hold, som alle er utroligt 
engagerede og deltagende på flere niveauer, hvilket er 
fantastisk. Vores samarbejde med uddannelsesleder og 
aktivitetsudvalget, er efterhånden blevet rigtig godt og 
dialogen er konstruktiv begge veje. 
Vi startede 2020 op med en masse nye og fede ideer; mere 
synlighed, bannerworkshops, oplæg, mere nationalt 
og fokus på at få et stabilt samarbejde med Aalborg og 
Hjørring med Den Nordjyske Alliance (DNA) Disse ideer 
satser vi på bliver gennemført i løbet af 2021, dog 
nåede COVID-19 at ramme før de store tiltag, og vi kom i 
standby og blev hjemsendt ligesom resten af landet. 
Vi nåede heldigvis i Thisted at afholde vores årlige 
julefrokost, og vores generalforsamling, hvor der skete 
en rokade i ansvarsgruppen i afdelingen, derfor er det 
følgende der sidder på posterne i afdelingen: 

Tovholder: Hanne Poulsen og Nana Stubbe. 
HB-repræsentant: Nana Stubbe.
Økonomiansvarlig: Alex Gloster
PR- ansvarlig: Hanne Poulsen og Nana Stubbe 

Carlsberg 
Kære Årsmøde,

Efter Årsmødet fulgte vi traditionen om at sige farvel til 
gamle aktive, og gav dem en lille gave med på vejen. Der 
skal lyde en stor tak for deres fantastiske arbejde, de har 
været med til at udføre i PLS inden de dimitterede. 

Derudover havde vi også en overleveringsdag, hvor vi 
fik en masse viden og muligheder for at kunne udføre 
arbejdet. Vi har siddet med i de diverse udvalg på 
Campus. I løbet af året har vi også fået nye ansigter ind 
ad døren. Det har givet ny energi, nye samtaler og nye 
ting at lave.
Vi har fortsat bidraget til fællesskabet og studiemiljøet 
på Campus i form af vores hjerteblod, Fagligt forum, og 
det fortsætter vi med, da det styrker sammenholdet på 
Campus. Fagligt forum er en vigtig del af vores arbejde, 
og folk husker det og efterspørger, hvornår det kommer 
igen. 

Af oplægsholderne til fagligt forum, har vi haft 
fornøjelsen af Helle Winther, der gjorde os klogere på 
kroppens sprog i pædagogisk praksis. Julie Kongsbak, 
der lavede forum teater sammen med os. Üzeyir Tireli 
om etnicitet og pædagogik. 

Vi havde også planlagt at skulle have fornøjelsen af Erik 
Sigsgaard, om at lytte til børnene i stedet for at skælde 
ud, men det nåede vi desværre aldrig grundet covid-19.

Alle blev sendt hjem, og det betød at al aktivitet på 
Campus lukkede d. 11. marts. Vi havde dog stadig folk fra 
afdelingen, der ikke var sendt hjem fra deres praktik. 
Cecilie, en af vores lokale aktive, fortalte til PLS 
nationalt, hvordan det var at være ude i praktikken, og 
en del af nødberedskabet. Hendes råd var, som vi stadig 
bruger den dag i dag: ”Træk vejret helt ned i maven, det 
skal nok gå”.

Vi har også med hjælp fra en masse seje mennesker i PLS 
været med til at løfte introperioderne på Carlsberg i 
februar og september, hvor vi holder 20 oplæg på 5 dage. 
Tusind tak til jer! 

Vi må ikke kramme på Årsmødet, og derfor sender vi jer 
en masse virtuelle high fives. Husk at holde afstand, så vi 
fortsat kan færdes trygt og sikkert efter Årsmødet, og få 
mulighed for at lave alle de fede ting

Kærlig hilsen
PLS Carlsberg

 Emil og Kasper fra PLS-Carlsberg gør klar til kaffeuddeling



                         Lokale beretninger

16 Pædagogstuderendes Landssammenslutning         Årsmøde 2020  www.pls.dk  #plsÅM2020 17Pædagogstuderendes Landssammenslutning         Årsmøde 2020  www.pls.dk  #plsÅM2020



                         Lokale beretninger

18 Pædagogstuderendes Landssammenslutning         Årsmøde 2020  www.pls.dk  #plsÅM2020 19Pædagogstuderendes Landssammenslutning         Årsmøde 2020  www.pls.dk  #plsÅM2020



                         Lokale beretninger

18 Pædagogstuderendes Landssammenslutning         Årsmøde 2020  www.pls.dk  #plsÅM2020 19Pædagogstuderendes Landssammenslutning         Årsmøde 2020  www.pls.dk  #plsÅM2020

Ændringsforslag til vedtægter skal stilles 4. uger før 
Årsmødet. Det vil være muligt at stille ændringsforslag 
til allerede stillede ændringsforslag.
Forslag skal indleveres via www. pls.dk/forslag

NAVN OG HJEMSTED
§ 1 Pædagogstuderendes LandsSammenslutning (PLS), 
Rosenvængets Allé 16, 3. sal, 2100 København Ø 

PÆDAGOGSTUDERENDES 
LANDSSAMMENSLUTNINGS FORMÅL
§ 2 PLS er en selvstændig og partipolitisk uafhængig 
organisation bestående af pædagogstuderende, 
hvis formål er at skabe forudsætninger for, at de 
pædagogstuderendes krav opnås. Det værende sig; 
undervisningsmæssige, faglige, demokratiske/
demokratisikrende, pædagogiske, økonomiske, fag-, 
social- og studiepolitiske samt overenskomstmæssige 
krav. PLS skal oplyse, politisere og aktivere de 
pædagogstuderende og sikre pædagogstuderendes 
indflydelse lokalt, regionalt, nationalt og 
internationalt. PLS skal kæmpe for den bedst mulige 
pædagoguddannelse samt bidrage til den generelle 
pædagogiske udvikling.

Formålet skal realiseres gennem aktiviteter på 
lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau. 
Aktiviteterne skal være i overensstemmelse med PLS’ 
vedtagede principprogram. PLS kan for at opfylde 
sit formål samarbejde med andre organisationer og 
grupper, hvis formål og interesser er forenelige og i 
overensstemmelse med PLS.

MEDLEMSKAB AF PLS
§ 3 De der kan optages som medlemmer er studerende 
på uddannelsen til henholdsvis professionsbachelor 
som pædagog eller professionsbachelor i diakoni og 
specialpædagogik.

Medlemmer af PLS kan vælge aktivt medlemskab af 
Socialpædagogerne eller Forbundet for pædagoger 
og klubfolk (BUPL) efter gældende retningslinjer i 
henholdsvis Socialpædagogernes / BUPL’s vedtægter.

Stk. 2 Indmeldelse foretages til sekretariatet 
i København. Medlemsrettigheder opnås fra 
indmeldelsesdagen. Indmeldelsesdagen er 
registreringsdatoen i medlemsregistret.
Medlemskab gælder for en periode på mindst 3 
måneder, og opsigelse heraf kan kun ske til udgangen af 
et kvartal. Personer, der optages eller genoptages som 
betalende medlemmer, har ikke ret til juridisk bistand, 
før de har været medlemmer i 1 måned. Medlemmer, der 
slettes på grund af restance, generhverver først deres 
ret til juridisk bistand 3 måneder efter genoptagelsen 
af medlemskab.

Stk. 3 Medlemmerne har pligt til at overholde PLS’ 
vedtægter.

Stk. 4 Medlemmerne er forpligtede til at 
give PLS oplysninger om uddannelsessted, 
færdiggørelsestidspunkt, orlov og bopæl samt alle 
ændringer i disse forhold.

Stk. 5 Udmeldelse skal ske til sekretariatet i 
København og kan kun finde sted til udgangen af en 
betalingstermin, medmindre udmeldelsen skyldes 
færdiggørelse af uddannelsen.
 
Stk. 6 Studerende, der har orlov fra pædagogstudiet, 
kan opretholde deres medlemskab af PLS i 
orlovsperioden.

Stk. 7 Studerende, der afslutter uddannelsen i 
sommermånederne af et kalenderår, kan bibeholde 
deres medlemskab af PLS frem til næstkommende 
ordinære Årsmøde. 

Stk. 8 Tillidsvalgte, der slettes på grund af restance 
eller udmeldes af anden grund, mister deres tillidspost 
med øjeblikkelig virkning.

Stk. 9 De frikøbte faglige sekretærer er uafhængigt af 
deres studieforhold medlemmer af PLS.

PLS’ OPBYGNING
§ 4 PLS’ virksomhed udøves gennem følgende organer:

 ▶ Årsmøde (§ 5-8)
 ▶ Hovedbestyrelse (§ 9)

Vedtægter for Pædagogstuderendes
Landssammenslutning
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 ▶ Forretningsudvalg (§ 10)
 ▶ Faglige sekretærer ( § 11)
 ▶ PLS-afdelinger (§ 12)

Årsmøde
§ 5 Årsmødet er PLS’ øverste myndighed. Årsmødet 
afholdes hvert år i oktober måned.

Stk. 2 Tilmeldingen til PLS’ Årsmøde skal være 
sekretariatet i hænde senest 1 uge før Årsmødets start.

Stk. 3 Alle medlemmer af PLS, der har betalt kontingent 
eller kan fremlægge dokumentation for betalt 
kontingent, kan deltage og opnå stemmeret på PLS’ 
Årsmøde, såfremt de har tilmeldt sig rettidigt.

Stk. 4 Retningslinjerne for deltagelse fastsættes af PLS’ 
Hovedbestyrelse

Stk. 5 Årsmødet indvarsles af Hovedbestyrelsen 
med mindst 2 måneders varsel med angivelse af 
foreløbig dagsorden samt tid og sted for Årsmødets 
afholdelse. Indvarslingen bekendtgøres ved 
udsendelse til afdelinger og via PLS’ tilgængelige 
kommunikationsveje.

Stk. 6 Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes 
behandlet på Årsmødet, skal være Hovedbestyrelsen 
i hænde senest 4 uger før Årsmødets start. 
Hovedbestyrelsen har dog mulighed for at 
sammenskrive lignende ændringsforslag med samtykke 
fra forslagsstillere op til Årsmødets start. Det er 
muligt at stille ændringsforslag til ændringsforslag 
på selve Årsmødet.

Stk. 7 Forslag til budgetændringer, der ønskes 
behandles på Årsmødet skal være hovedbestyrelsen 
i hænde senest 2 uger før Årsmødets start.  Alle 
ændringsforslag til budget skal indeholde 
finiancieringsforslag.

Stk. 8 Endelig dagsorden, Hovedbestyrelsens beretning, 
hovedbestyrelsens forslag til budget,  revideret 
regnskab, arbejdsplan og indkomne forslag udsendes 
til Årsmødedeltagerne senest 3 uger før Årsmødets 
afholdelse.

§ 6 Dagsordenen for Årsmødet skal minimum indeholde 
følgende punkter: 
1. Valg af dirigenter og referenter 
2. Godkendelse af forretningsorden 
3. Beretning fra Hovedbestyrelsen
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 
godkendelse
5. fremlæggelse og behandling af hovedbestyrelsens 
forslag til budget

6. Indkomne forslag (herunder udtalelser) 
7. Principprogram (behandles i lige år) 
8. Arbejdsplan 
9. Politiske papirer (genbehandles i ulige år) 
10. Forslag til PLS’ vedtægter til vedtagelse 
11. Fastsættelse af kontingent til vedtagelse 
12. Valg af tre frikøbte faglige sekretærer 
13. Valg af fire ordinære medlemmer af 
Forretningsudvalget 
14. Valg af to kritiske revisorer 
15. Eventuelt

Stk. 2 Årsmødereferat udarbejdes af de valgte 
referenter og underskrives af Årsmødets dirigenter. 
Referatet offentliggøres senest 4 uger efter Årsmødet.

§ 7 Ved afstemninger på Årsmødet er almindeligt 
stemmeflertal afgørende, bortset fra 
vedtægtsændringer som kræver 2/3 flertal. Ved 
personvalg gælder stk. 3.

Stk. 2 Årsmødet vælger et Forretningsudvalg for PLS 
bestående af tre frikøbte faglige sekretærer samt fire 
ordinære forretningsudvalgsmedlemmer.

Stk. 3 Ved personvalg er afstemningen skriftlig og 
hemmelig. Almindeligt stemmeflertal er afgørende. Ved 
stemmelighed foretages en ny afstemning mellem de 
kandidater, der opnåede samme stemmetal. Såfremt der 
kun er opstillet et antal kandidater svarende til eller 
mindre end antallet af ledige poster, foretages der en 
afstemning om hver enkelt kandidat. Det er muligt at 
stemme tillid/mistillid. Hvis 2/3 af de tilstedeværendes 
stemmer viser tillid, er personen valgt.  Stemmetallet 
offentliggøres ikke på Årsmødet, men bliver skrevet 
i referatet. Kandidater kan få deres eget stemmetal 
oplyst på Årsmødet ved henvendelse til referenten.

Stk. 4 Ved personvalg gælder valget frem til næste 
Årsmøde med personvalg på dagsordenen.
Stk. 5 Valgbar er ethvert medlem af PLS. Alle valgte skal 
være medlem af PLS i hele valgperioden.

Stk. 6 Det er kun muligt at blive valg til faglig sekretær 
på to ordinære Årsmøder.

Stk. 7 Medlemmer, der ikke er til stede på Årsmødet, 
kan kun vælges, såfremt der foreligger en skriftlig 
tilkendegivelse om, at de ønsker valg.

Stk. 8 Medlemmer, der afslutter pædagogstudiet til en 
vintereksamen, kan ikke opstille til valg som ordinære 
medlemmer af forretningsudvalget på det Årsmøde, der 
ligger umiddelbart før dennes vintereksamen. 
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EKSTRAORDINÆRT Årsmøde
§ 8 Ekstraordinært Årsmøde skal afholdes, dersom et 
flertal i Hovedbestyrelsen ønsker det, eller mindst 1/5 
af PLS’ medlemmer stiller krav herom skriftligt.

Stk. 2 Hovedbestyrelsen står for indkaldelsen af det 
ekstraordinære Årsmøde ved skriftlig meddelelse 
med angivelse af dagsorden til Årsmødedeltagerne. 
Indkaldelse skal ske med mindst 7 dages varsel, og det 
ekstraordinære Årsmøde skal afholdes senest 4 uger 
efter, at der er rejst et gyldigt krav herom eller truffet 
beslutning om dets afholdelse i Hovedbestyrelsen.

HOVEDBESTYRELSEN
§ 9 Hovedbestyrelsen er PLS’ øverste myndighed mellem 
Årsmøderne. 

Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget samt 
op til tre repræsentanter fra hver PLS-afdeling.
Fordelingsnøglen er sat efter hvor mange 
pædagogstuderende der er pr. uddannelsessted:

 ▶ 0-1500 pædagogstuderende: Afdelingen får 1 
repræsentant i hovedbestyrelsen

 ▶ 1500-3000 pædagogstuderende: Afdelingen får 2 
repræsentanter i Hovedbestyrelsen

 ▶ •3000 + pædagogstuderende: Afdelingen får 3 
repræsentanter i Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen beslutter, hvordan arbejdsplanen 
skal udmøntes. Ligeledes vedtager den PLS’ langsigtede 
politiske strategier og budgetterne for organisationen. 
Hovedbestyrelsen mødes fem til otte gange om året. 
Mindst 25 procent af Hovedbestyrelsesmøderne.

FORRETNINGSUDVALGET
§ 10 Forretningsudvalget er PLS’ daglige ledelse 
mellem Hovedbestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget 
forestår den daglige ledelse i overensstemmelse med 
Årsmødets og Hovedbestyrelsens beslutninger.

Stk. 2 Forretningsudvalget vælges for en periode af 12 
måneder fra 1. december i pågældende kalenderår.

Stk. 3 Forretningsudvalget fastsætter selv sin 
forretningsorden, og den vedtages på det første 
Forretningsudvalgsmøde efter et Årsmøde. Den skal 
blandt andet indeholde bestemmelser om: 

 ▶ At beslutninger træffes ved almindeligt flertal
 ▶ At 1/3 af Forretningsudvalget kan kræve, at der 

indkaldes til Forretningsudvalgsmøde

 Kursus på Campus Carlsberg
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 ▶ Hvilke arbejdsredskaber der stilles til rådighed 
for medlemmerne af Forretningsudvalget

Stk. 4 Forretningsudvalget konstituerer sig i forhold til 
PLS’ repræsentationer i andre organisationer.

Stk. 5 Forretningsudvalget har underretningspligt 
overfor PLS’ Hovedbestyrelse. 

Stk. 6 Fratræder et ordinært medlem af 
Forretningsudvalget i valgperioden, kan alle 
medlemmer af PLS stille op til denne post, og 
valg foretages på det førstkommende ordinære 
Hovedbestyrelsesmøde ved almindeligt flertal. 
Muligheden for opstilling skal annonceres på 
hjemmesiden og til afdelinger senest 14 dage før 
Hovedbestyrelsesmødet.

FAGLIGE SEKRETÆRER
§ 11 De faglige sekretærer udgør PLS’ daglige ledelse 
mellem Forretningsudvalgsmøderne.

Stk. 2 De frikøbte faglige sekretærer vælges for en 
periode af 12 måneder fra 1. december i pågældende 
kalenderår.

Stk. 3 De faglige sekretærer fastsætter selv deres 
forretningsorden. Forretningsordenen skal vedtages på 
det første daglige ledelsesmøde efter et Årsmøde. 

Stk. 4 De faglige sekretærer har underretningspligt 
overfor PLS’ Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg. 

Stk. 5 Såfremt en faglig sekretær træder af mellem 
Årsmøderne vælges en ny faglig sekretær på 
førstkommende Hovedbestyrelsesmøde. Medlemmer af 
PLS’ Forretningsudvalg er valgbare til dette. 

Stk. 6 Frikøbte faglige sekretærer tiltræder hurtigst 
muligt efter Årsmødet og senest 1. december i det 
pågældende år. Afgående frikøbte faglige sekretærer 
er frikøbt indtil 1. december.

Stk. 7 Sekretariatslederen foretager ansættelse og 
afskedigelse af det konkrete personale i tilknytning 
til PLS. De faglige sekretærer tages med på råd. 
Før eventuelle ansættelser skal hovedbestyrelsen 
informeres grundigt af den økonomiansvarlige 
faglige sekretær, og om nødvendigt PLS’ bogholder. 
Hovedbestyrelsen skal godkende økonomien i 
forbindelse med ansættelse. 

Stk. 8 De faglige sekretærer foretager ansættelse og 
afskedigelse af Sekretariatslederen i PLS. De ansatte 
tages med på råd. 

PLS-AFDELINGER
§ 12 PLS-afdelingerne har til formål at fungere som det 
lokale bindeled mellem PLS nationalt og medlemmerne 
på det enkelte uddannelsessted.

Stk. 2 PLS-afdelingernes øverste lokale 
myndighed er generalforsamlingen på det enkelte 
uddannelsessted, der afholdes mindst en gang 
årligt. Generalforsamlingen skal vælge op til tre 
afdelingsrepræsentanter, alt efter fordelingsnøglen 
i §9, som får plads i PLS’ hovedbestyrelse. Den eller 
de, der vælges til hovedbestyrelsen, fungerer som 
kontakten for PLS nationalt. 

Stk. 3 Generalforsamlingen vedtager rammerne for 
det organisatoriske og politiske arbejde samt de 
øvrige retningslinjer for PLS-afdelingens arbejde på 
uddannelsesstedet.

Stk. 4 Afdelingerne skal overholde PLS’ principprogram 
og vedtægter.

Stk. 5. Retningslinjer for økonomisk tilskud til PLS-
afdelingerne fastsættes i ”Økonomiske forhold for PLS”, 
som vedtages af hovedbestyrelsen.

FAG- OG SOCIALPOLITISKE NETVÆRK
§ 13 Alle medlemmer af PLS kan danne og deltage i 
netværk for pædagogstuderende. Disse netværk kan 
enten være fagpolitiske eller socialpolitiske netværk.

ØKONOMI
§ 14 PLS’ medlemmer betaler det af Årsmødet fastsatte 
kontingent.

Stk. 2 Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 3 Til forelæggelse og godkendelse på Årsmødet 
udarbejdes regnskab for det forgangne regnskabsår 
med udgangspunkt i årsrapporten fra PLS’ 
statsautoriserede revisor. 

Stk. 4 Hovedbestyrelsen antager en registreret eller 
statsautoriseret revisor.

Stk. 5 Pædagogstuderendes Landssammenslutning 
tegnes økonomisk af to faglige sekretærer og 
sekretariatsleder i fællesskab.

Stk. 6 Til forelæggelse og behandling på Årsmødet 
udarbejdes et forslag til budget for det kommende 
regnskabsår.

SUSPENSION OG EKSKLUSION
§ 15 Ethvert medlem af PLS har lov til at agitere og 
handle efter sin studiepolitiske overbevisning. Hvis 
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medlemmet repræsenterer PLS udadtil som politisk 
valgt, har medlemmet pligt til at overholde og 
udtale sig i overensstemmelse med PLS’ vedtægter, 
principprogram og beslutninger - herunder vedtagne 
udtalelser samt at vedligeholde deres medlemskab af 
PLS. Hovedbestyrelsen kan midlertidigt suspendere 
eller helt ekskludere medlemmet af PLS. En suspension/
eksklusion kræver 2/3 flertal af de fremmødte i 
Hovedbestyrelsen.

Stk. 2 Hvis et valgt medlem af PLS ikke overholder PLS’ 
vedtagne politikker og vedtægter, kan der foretages en 
afstemning i Hovedbestyrelsen, om hvorvidt medlemmet 
fortsat kan varetage sin valgte post. Ved afstemning er 
der mulighed for at stemme: for eller imod i forhold til 
en fratagelse af det konkrete medlems mandat. Der skal 
være 2/3 flertal for at kunne fratage et valgt medlems 
mandat.

Stk. 3 Den pågældende har ret til skriftligt eller 
mundtligt at fremføre sine synspunkter over for 
Hovedbestyrelsen, før der træffes afgørelse om 
suspension/eksklusion. Den pågældende kan møde med 
bisidder.

Stk. 4 En beslutning om suspension/eksklusion skal, 
hvis det ønskes af den pågældende, forelægges 
førstkommende Årsmøde til endelig beslutning. Dette 
har dog ikke opsættende virkning på beslutningens 
ikrafttræden.

Stk. 5 En beslutning på Årsmødet i henhold til 
nærværende paragraf kræver mindst 2/3 flertal af de 
afgivne stemmer.

Stk. 6 Hovedbestyrelsen kan beslutte at genoptage et 
suspenderet/ekskluderet medlem med 2/3 dels flertal. 
Sker dette, skal det fremlægges på næstkommende 
Årsmøde.
 
SOCIALPÆDAGOGERNE, BUPL og LFS
§ 16 En repræsentant fra henholdsvis BUPL’s, LFS’ og 
Socialpædagogernes Hovedbestyrelse har ret til at 
deltage i PLS’ Årsmøde med taleret.

Stk. 2 En repræsentant fra henholdsvis BUPL’s, LFS’ og 
Socialpædagogernes Forretningsudvalg har ret til med 
taleret at overvære møderne i PLS’ Hovedbestyrelse, 
når der behandles spørgsmål af relevans for BUPL, 
Socialpædagogerne eller LFS.

Stk. 3 Medlemmer af PLS er automatisk passivt medlem 
i både BUPL og Socialpædagogerne. Alle medlemmer 
af PLS kan vælge aktivt medlemskab af enten BUPL 
eller Socialpædagogerne. Et medlem, som har valgt 
at oppebære aktive medlemsrettigheder i BUPL, kan 

ikke samtidig oppebære aktive medlemsrettigheder 
i Socialpædagogerne og omvendt. Tilvalg af aktive 
medlemsrettigheder er gældende for en periode på 
minimum 3 måneders varighed.

OPLØSNING AF PLS
§ 17 Beslutningen om opløsning af PLS træffes af 
to på hinanden følgende Årsmøder med dette på 
dagsordenen efter indstilling fra Hovedbestyrelsen og 
kræver mindst 2/3 flertal af samtlige tilstedeværende 
stemmeberettigede (Inkl. blanke stemmer).

Stk. 2 Årsmødet træffer umiddelbart efter en 
vedtagelse, jf. stk. 1, beslutning om anvendelse af 
landssammenslutningens nettoformue.

IKRAFTTRÆDELSES- OG 
OVERGANGSBESTEMMELSER
§ 18 Nærværende vedtægter og overgangsbestemmelser 
er vedtaget på PLS’ ordinære Årsmøde oktober 2019 og 
træder i kraft ved vedtagelsen.
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Ændringsforslag til vedtægter skal stilles 3. 
uger før Årsmødet. Følgende forslag er stillet 
rettidigt. Det er muligt at stille ændringsforslag til 
vedtægtsændringsforslag. 

DEADLINE  for ændringsforslag til 
vedtægtsændringsforslag er lørdag den 31. oktober kl. 
17.00
Forslag skal indleveres via www. pls.dk/forslag

Ændringsforslag 1 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

§5, stk 2 

”stk. 2 Tilmelding til PLS’ Årsmøde skal være sekretariatet 
i hænde senest 1 uge før Årsmødets start” 

Ændres til 

”stk. 2 Tilmelding til PLS’ Årsmøde skal være sekretariatet 
i hænde senest 7 dage før Årsmødets start” 

Motivation: 
Det er mere præcist. 

Ændringsforslag 2
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

§5 efter stk. 8 tilføjes

”Stk 9 Hele Årsmødet skal afholdes i oktober” 

Ændringsforslag 3 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

§ 11, stk. 8

”De faglige sekretærer foretager ansættelse og 
afskedigelse af sekretariatslederen i PLS. De ansatte 
tages med på råd”

Ændres til 

”Forretningsudvalget foretager ansættelse og 
afskedigelse af sekretariatslederen i PLS”

Motivation 
PLS er for pædagogstuderende, af pædagogstuderende 
– Derfor burde det være forretningsudvalget, som 
varetager ansættelsen af sekretariatslederen. 

Ændringsforslag 4 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

§ 11 tilføjelse til stk 7. 

Tilføjes efter ”De faglige sekretærer tages med på råd”

”I tilfælde af, at PLS står uden nogen sekretariatsleder, 
overtager de faglige sekretærer ansvaret for 
ansættelse og afskedigelse af sekretariatets personale.”

Motivation 
De faglige sekretærer skal have mulighed for at 
overtage ledelsen af sekretariatet, når ingen anden 
ledelse er tilstede. 

Ændringsforslag 5
§ 18, sidste afsnit 
Nærværende vedtægter og overgangsbestemmelser er 
vedtaget på PLS’ ordinære Årsmøde oktober 2019 og 
træder i kraft ved vedtagelsen.

Ændres til

Nærværende vedtægter og overgangsbestemmelser er 
vedtaget på PLS’ ordinære Årsmøde 2020 og træder i 
kraft ved vedtagelsen.

Motivation
Dette vedtages på dette Årsmøde, derfor skal årstallet 
ændres. 

Ændringsforslag til PLS’ vedtægter
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Arbejdsplanen er en prioritering af hvad PLS skal 
arbejde med i det kommende ”PLS-år.” Det er muligt at 
stille ændringsforslag til arbejdsplanen.  
DEADLINE for ændringsforslag til arbejdsplanen er 
lørdag den 31. oktober kl. 17.00

Forslag skal stilles via www.pls.dk/forslag

PLS arbejder kontinuerligt med at forbedre forholdene 
for alle landets pædagogstuderende. Dette gør vi ved at 
påvirke de studerendes rettigheder på uddannelsen og i 
praktikkerne. Derfor fylder punkter som evaluering af 
pædagoguddannelsen og styrkelse af lokalafdelingerne 
i dette års arbejdsplan. Vi ønsker at skabe de bedste 
forhold for de pædagogstuderende. Udover disse fylder 
to store folkepolitiske emner også dette års arbejdsplan 
- OK21 og Kommunalvalg 21. 

PLS skal søge indflydelse på begge punkter for at få sat 
de pædagogstuderendes sag på dagsordenen. Desuden 

har vi, som organisation, et ansvar for at viderebringe 
den viden, vi har samt sætte den i spil. 

Endvidere skal PLS’ medlemmer høres og have 
indflydelse på organisationens arbejde. Vi skal bidrage 
og styrke solidariteten og den almene demokratiske 
dannelse i vores samfund. PLS skal være synlig på 
uddannelsesstederne igennem lokalafdelingerne. De 
tillidsvalgte skal styrke den demokratiske proces, 
der kendetegner og skaber den dynamiske udvikling, 
organisationen har brug for. 

Dette sker, når vi igennem uddannelses- og fagpolitiske 
tiltag, arbejder for vores medlemmers fremtid. Der skal 
arbejdes mod at styrke organiseringen og fællesskabet i 
organisationen. Med en stærk organisation kan vi skabe 
tryghed for de studerende, og aktivt være med til at 
sikre højere faglighed for vores medlemmer. For PLS er 
af pædagogstuderende, for pædagogstuderende.

Arbejdsplanen 2020-2021 følger sporet fra arbejdsplanen 
2019-2020. Den har et snævert antal arbejdsplanspunkter 

Arbejdsplan 2020-2021
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  PLS kursusweekend, 3. oktober 2020 på Campus Carlsberg
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og en del gengangere grundet den specielle situation 
med Covid-19. Punkterne arbejder for at styrke PLS 
som organisation, samt påvirke det samfund vores 
medlemmer lever i.

Evaluering af 
pædagoguddannelsen
Reformen af pædagoguddannelsen fra 2014 skal evalueres 
i ministeriet i 2020 og 2021, og det skal PLS arbejde 
med. Vi skal bruge svarene og bringe resultaterne fra 
kampagnen #vorespædagoguddannelse fra foråret 
2019 i spil, blandt andet ved at fremlægge pointerne 
fra kampagnen for ordførerne på Christiansborg. Det 
er vores ansvar i PLS at formidle et reelt billede af de 
studerendes synspunkter, og derfor skal vi kontinuerligt 
lytte til de pædagogstuderende.
Vi skal påvirke de pædagogiske forbund, og få PLS’ 
stemme til at bære evalueringen frem imod en forbedret 
pædagoguddannelse. Den skal ikke kun fokusere på 
uddannelsens målbare resultater, men der skal også 
fokuseres på de studerendes vilkår.

PLS vil derfor arbejde for, at følgende pejlemærker 
implementeres i evalueringen:

Flere ressourcer – Et kvalitetsløft af 
pædagoguddannelsen
I PLS ønsker vi en uddannelse med høj faglighed, for at 
skabe denne faglighed kræver det, at vores uddannelse 
får flere ressourcer i form af et økonomisk løft. Det vil 
vi gøre ved at kæmpe for at få 2% nedskæringerne fra 
finansloven tilbageført til uddannelsen samt få større 
finansiel støtte til uddannelsen. 

 ▶ Midlerne fra 2% nedskæringerne skal tilbageføres 
til pædagoguddannelsen.

 ▶ Der skal investeres flere penge i 
pædagoguddannelsen. 

Afskaffelse af modulopbygning på pædagoguddannelsen.
I PLS mener vi, at modulopbygningen af uddannelsen 
på div. professionshøjskoler skal fjernes og ændres. 
Modulopbygningen er med til at skabe for stor 
forskellighed på professionshøjskolerne. Uddannelsen 
skal have samme høje faglighed på alle campusser.

 ▶ Der skal indføres semesterordninger, fag eller 
længere projektforløb, fremfor modulopbygningen 
på alle professionshøjskoler

Højere timetal og feedback på pædagoguddannelsen
I PLS mener vi, at konfrontationsundervisning og 
feedback er med til at skabe dygtigere fremtidige 
pædagoger. Derfor mener vi, at timetallet til 
undervisning og feedback skal være en højt prioriteret 
del af pædagoguddannelsen. 

 ▶ Timetallet er for lavt på pædagoguddannelsen. Vi 
ønsker i PLS, at det hæves til minimum 25 timers 

konfrontationsundervisning om ugen.
 ▶ Det skal være en ret for pædagogstuderende at 

modtage feedback fra en underviser, når de løser 
obligatoriske opgaver på uddannelsen.

Æstetikken skal tilbage på pædagoguddannelsen
I PLS mener vi, at vi skal tilbage til vores rødder. 
Æstetik har historisk set altid været en stor del af 
den pædagogiske praksis. Som fremtidens pædagoger 
ønsker vi, at de æstetiske valgfag kan udbydes til alle 
pædagogstuderende.

 ▶ Der skal tilbydes flere æstetiske valgfag på 
pædagoguddannelsen.

 ▶ Alle valgfag skal udbydes på alle campusser. 

Pædagogikken som bærende element i 
pædagoguddannelsen
I PLS mener vi, at pædagogik som fag, teori og praksis 
er en grundsten for vores fremtidige arbejde som 
pædagoger. Derfor mener vi, at pædagogikken skal 
tilbage på uddannelsen som en gennemgående faglighed, 
så vi lærer at reflektere, vurdere og handle på baggrund 
af pædagogisk viden.

 ▶ Pædagogik skal være et selvstændigt fag på 
pædagoguddannelsen

Praktikken skal ikke være statsstøttet løndumping 
men uddannelsesinstitutioner for fremtidens 
pædagoger
I PLS ønsker vi lige vilkår med vores uddannede 
kollegaer. De pædagogstuderende er forventes at 
løfte opgaver tilsvarende de pædagoguddannede i 
praktikkerne. Derfor mener vi, at vores indsats skal 
belønnes med højere faglighed, uddannede vejledere, 
fair løn og ansættelsesforhold på lige fod med vores 
pædagoguddannede kollegaer i praksis.

 ▶ Praktikkerne skal placeres udenfor hovedferien og 
gerne som i 2007-reformen.

 ▶ Studiedagene skal løftes til et højere fagligt 
niveau. 

 ▶ SU finansierede praktikker frem for løn- og 
ansættelsesforhold.

 ▶ Alle praktikvejledere skal have en 
vejlederuddannelse på diplomniveau.

 ▶ Alle studerende skal være garanteret en 
pædagogiskuddannet vejleder.

 ▶ Ved vejlederens længere tids fravær har den 
studerende ret til en tilsvarende stedfortræder.

 ▶ De studerende har krav på vejledning mindst en 
gang om ugen.

Tværfaglighed i fokus på pædagoguddannelsen
I PLS mener vi, at man som pædagogstuderende har 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56



                         Arbejdsplan 2020-2021

26 Pædagogstuderendes Landssammenslutning         Årsmøde 2020  www.pls.dk  #plsÅM2020 27Pædagogstuderendes Landssammenslutning         Årsmøde 2020  www.pls.dk  #plsÅM2020

ret til et fagligt relevant tværfaglighedsforløb. 
Det betyder pædagogstuderene skal arbejde med 
faggrupper, som målretter sig fremtidigt samarbejde i 
pædagogiskpraksis, og at alle pædagogstuderende kan 
tilbydes forløb med studerende, der er tilsvarende langt 
i deres uddannelser. 

 ▶ Det tværfaglige modul skal reelt være tværfagligt. 
Det kræver, at pædagogstuderende møder og 
indgår i fælles uddannelsesforløb med andre 
relevante professionshøjskolestuderende.

 ▶ Studerende på det tværfaglige modul skal være 
sammenlignelige steder i deres respektive 
uddannelser. 

Overenskomstforhandlinger 
2021/ OK21
PLS skal under OK21 køre en kampagne, der kan sikre at 
de studerendes vilkår i praktikkerne bliver forbedret. 
For at være bedst muligt forberedt på OK21 skal 
organisationen rustes til at varetage et landsdækkende 
kampagnearbejde. Hovedbestyrelsen skal mobilisere 
PLS’ere til at deltage i og inspirere afdelingerne til 
at arrangere aktiviteter omkring overenskomsten for 
pædagogstuderende og pædagoger. Hovedbestyrelsen 
skal arbejde med følgende pejlemærker:

Overenskomstkampagne
HB udvikler en kernefortælling, som bruges til at lægge 
en kampagneplan for OK21-perioden.

 ▶ PLS’ kommunikation til medlemmerne skal 
tydeliggøres og ensrettes ved at arbejde med få og 
tydelige paroler.

Fokus på løn
 ▶ PLS skal arbejde målrettet for at de 

pædagogstuderende sikres en kroner-øre 
lønstigning til OK21.

Medlemmernes viden
 ▶ PLS skal arbejde på at øge vores 

medlemmer og medstuderendes viden om 
arbejdsmarkedsrettigheder og overenskomster 
generelt i forbindelse med overenskomsten 2021.

 ▶ PLS skal arbejde for, at medlemmerne er oplyste 
om, hvad der rører sig under forhandlingerne i 
OK21.

Solidariteten fremfor alt
 ▶ PLS skal fortsat arbejde for at styrke solidariteten 

i fagbevægelsen og i fagbevægelsens ungdom.

Styrkelse af lokalafdelingerne
I PLS er vi en stor organisation, der består af både de 
lokale aktive, lokalafdelingerne og deres tillidsvalgte, 
forretningsudvalget og den daglige ledelse. For at vi 
kan stå stærkt samlet, skal vores afdelinger også være 

stærke. Den viden vi hver især bestrider, skal spredes til 
alle led af organisation. 

Forrige års arbejdsplan præsenterede et fokus 
på de tillidsvalgte. I arbejdet med forrige års 
arbejdsplanspunkt, har hovedbestyrelsen oplevet, at 
det ville give større værdi for organisationen at have 
et bredere fokus. HB vil derfor gerne arbejde med at 
opkvalificere hele afdelingen og ikke blot de tillidsvalgte. 
Derudover er der i dele af forrige års arbejdsplanspunkt 
fokus på de tillidsvalgte. Vi føler, at disse giver mening 
i arbejdet med styrkelse af lokalafdelingerne, derfor vil 
vi gerne bibeholde nogle af dem.

Hovedbestyrelsen skal arbejde frem imod: 
 ▶ Et årligt forum for afdelingerne 

(afdelingsweekend)
 ▶ Oprettelse af et tovholdernetværk, der styrker 

sammenholdet mellem lokalafdelingerne. 
 ▶ Flere tilbud om opkvalificering til den enkelte 

aktive

Kommunal- og regionsrådsvalg 
2021 / KRV21
Kommunal- og regionsrådsvalget kommer til efteråret 
2021. Det er vigtigt, at PLS markerer sig til KRV21 og 
får oplyst medlemmerne om vigtigheden af at stemme. 
PLS 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 valgdebatter lokalt 

og nationalt - både med relevante dele af 
fagbevægelsen og som en del af elev- og 
studenterbevægelsen.

 ▶ Være synlige og tilstede lokalt under valgkampen.
 ▶ Planlægge og udføre aktioner/happenings, der 

sætter fokus på vores medlemmers vilkår

Bæredygtig økonomi
Hovedbestyrelsen skal undersøge mulighederne samt 
indstille handlemuligheder til Årsmødet i 2021 for at 
sikre en bæredygtig organisationsøkonomi. 

 ▶ HB skal undersøge muligheden for at lave en 
reguleringsordning, hvor kontingentet tager højde 
for inflationen i det danske samfund. 

 ▶ HB skal afsøge muligheden for alternativ 
finansiering. 

 ▶ HB skal afsøge muligheden for at arbejde med 
budgetter, som varer i en længere periode end år 
til år, så man kan få en mere stabil økonomi. 
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PLS principprogram er PLS værdier og principper. Det er 
muligt at stille ændringsforslag til principprogrammet 
via www.pls.dk/forslag. DEADLINE for ændringsforslag 
til principprogram er onsdag den 28. oktober kl. 23.59.

Du sidder nu med Principprogrammet for Pædagogstude-
rendes Landssammenslutning. 
Principprogrammet fremlægger verden, som PLS ønsker 
den, gennem studiepolitiske briller. PLS’ principper 
bygger på organisationens formål, som det er beskrevet 
i vedtægterne samt PLS’ idégrundlag. De principper, 
som er beskrevet i dette program, er målet for PLS’ 
arbejde med pædagoguddannelsen, professionen, samt i 
samarbejdet med andre organisationer, og de bygger på 
en analyse af den verden og det samfund, som PLS virker 
indenfor. 

God fornøjelse med læsningen!

Formålsparagraf

2. PÆDAGOGSTUDERENDES 
LANDSSAMMENSLUTNINGS FORMÅL
§ 2 PLS er en selvstændig og partipolitisk uafhængig 
organisation. Organisationens formål er, gennem sin 
virksomhed, at skabe forudsætninger for gennemførelsen 
af de pædagogstuderendes undervisningsmæssige, 
faglige, pædagogiske, økonomiske, fagpolitiske, 
socialpolitiske, studiepolitiske og studiesociale 
krav og herigennem politisere og aktivere de 
pædagogstuderende. At virke for pædagoguddannelsens 
og det pædagogiske arbejdes udvikling samt at sikre 
studerende indflydelse såvel lokalt som på landsplan. 
Formålet søges realiseret gennem aktiviteter, der er i 
overensstemmelse med principprogrammet for PLS og i 
samarbejde med andre organisationer og grupper, hvis 
hovedformål og interesser er forenelige med PLS

Idégrundlag
PLS’ idégrundlag bygger på en række strømninger 
og traditioner i samfundet – klarest defineret ved 
det pædagogiske arbejde, fagbevægelsen og elev - og 
studenterbevægelsen:
En demokratiopfattelse, hvis hovedformål er, at give alle 
borgere lige muligheder for at deltage i demokratiet 

og samfundslivet og at udbrede demokratiet til alle 
dele af samfundet. Den enkelte borger skal sikres 
størst mulig indflydelse gennem hele livsforløbet. 
Der skal skabes den størst mulige gennemsigtighed i 
beslutningsprocesserne.

Et menneskesyn der ser det enkelte menneske som et 
unikt individ, der er del af en samfundsmæssig kontekst. 
Vi ser alle mennesker som ligeværdige med retten til 
at udvikle deres eget liv. Vi arbejder ud fra ønsket om, 
at alle mennesker skal have lige muligheder uanset 
etnicitet, køn, seksualitet, religion, handicap, kulturel - 
eller social baggrund. 

Et samfundssyn der ser den enkelte borgers frihed som 
grundlaget for, at alle borgere sikres frihed. Vi arbejder 
ud fra en forståelse af de frihedsmæssige og sociale 
menneskerettigheder, som kun kan gennemføres ved, at 
borgerne organiserer sig i fællesskaber for at ændre 
uretfærdighed og ulighed i det eksisterende samfund. 
Denne samfundsforandring forudsætter, at den enkelte 
borger har mulighed og ret til selv at handle og pligt til 
at tage aktivt medansvar for samfundets udvikling.

En solidaritetsforståelse som bygger på grundkernen 
i det pædagogiske arbejde; at faget og samfundet skal 
måles på, hvordan vi tager hånd om vore medmennesker, 
og hvordan vi gennem omsorg, sociale relationer og 
udvikling arbejder for at forbedre deres levevilkår. Vi 
vil fastholde at omsorg for samfundets svageste er en 
kollektiv forpligtelse, hvor de stærkeste er forpligtede 
til at bidrage mest.

En fællesskabsforståelse hvor vi vil gøre PLS til rammen 
om et fagligt, politisk og socialt fællesskab, der giver 
medlemmerne mulighed for at opfylde deres ønsker om 
og behov for politisk indflydelse, faglig udvikling og 
godt socialt samvær.

PLS og samfundet
For at forstå og kunne analysere de strømninger, der 
påvirker PLS og pædagoguddannelsen, bliver vi nødt til 
at kende de generelle strømninger i vores samfund. PLS 
og pædagoguddannelsen er ikke to adskilte størrelser - 
vi rammes af de samme tendenser som vores samfund.
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Vores samfund er hverken en tom størrelse eller 
et naturgivent produkt, da mennesket er et socialt 
væsen, der udvikler sig i kraft af mellemmenneskelige 
relationer. Vi lever i et afhængigheds-, eller 
tvangsforhold med hinanden, hvilket også afspejles i 
vores samfund. 

Det er en politisk størrelse, et af mennesket skabt 
produkt. Antagelsen, at samfundet er et resultat af 
menneskers politiske kamp og diskussioner, hvor 
vi påvirker samfundet og samfundet påvirker os, 
forkaster tanken om, at samfundsordenen skulle 
være naturlig eller hellig. Antagelsen, at mennesker 
påvirker mennesker i et vekselvirkende forhold, hvilket 
afspejles i samfundet, samt at der ikke eksisterer nogle 
deterministisk afgjort skæbne for mennesket, kalder vi 
dialektisk materialisme.

Det samfund, vi har i dag, er et klassesamfund, hvor 
langt størstedelen ikke ejer andet end deres egen 
arbejdskraft, imens en lille klasse udbytter denne 
arbejdskraft, for at skabe profit til fordel for sig selv. 
Denne klassehierarkiske skævvridning er ikke blot 
økonomisk, den er også kulturel, ideologisk og social.

I Danmark har den udbyttede klasse, arbejderklassen, 
tilkæmpet sig en lang række rettigheder og goder som 
resultat af arbejdskampe, det som vi idag kender som 
velfærdssamfundet.

Vi har i PLS en feministisk tilgang, fordi vi - også i 
PLS - bør og skal kæmpe for, at ændre den uvidende, 
diskriminerende og ubehagelige tone og de anskuelser 
der rammer, former og undertrykker mennesker, der ikke 
passer ind i det dominerende menneske- og samfundssyn. 
Feminisme er ikke ekstremt, men nødvendigt.

Kvalitetssikring af det pædagogiske felt
Vi er som studerende - og specielt som pædagogstuderende 
- helt centrale for vores alles velfærd. Vi er på vej til at 
uddanne os til en profession, som spiller en central rolle 
i velfærdssystemet. Derfor er det vigtigt, at vi har en 
holdning til vores samfund. 

I Danmark har vi et offentligt velfærdssystem, men 
vores alles velfærd er under massivt pres fra mange års 
udhuling, der i dag har gjort den ukrænkelige ret til alle 
velfærdsgoder relativ. Effektiviseringer, økonomisk 
krise og skattelettelser er forhold, som har betydet 
massive nedskæringer på uddannelsessystemet år efter 
år, og de professionsrettede velfærdsuddannelser 
er truede på deres selvstændighed og idealer. 
Kommunernes dårlige økonomi gør, at de pædagogiske 
institutioner er tvunget i knæ, og som følge heraf 
må pædagoguddannelsen medtænke problematikker 
som undernormering og stress i undervisningen, 

da vi har korte forløb på hvert enkelt fag og få 
undervisningstimer, reducerer det kvaliteten af 
undervisningen, da der ingen udsigt til ændring af disse 
forhold synes. Den politiske vilje til at opprioritere det 
pædagogiske felt i samfundet er tilsyneladende ikke-
eksisterende. Pædagoguddannelsen ligger under for 
dette og må indrette sig efter de dårlige arbejdsvilkår, 
som samfundet tilbyder pædagoger.

PLS ønsker, at definitionsmagten for pædagogikken 
ligger, hos dem der har taget uddannelsen til det - 
nemlig pædagogerne. At vi har autonomi til at skabe 
forandringer og udvikling.

Den uddannelse vi får, og de rammer vi får den under, 
er påvirkede af det omgivende samfund og de politiske 
forhold, men det er vigtigt, at fokus holdes på, at de 
studerende får den bedst mulige uddannelse, og at 
man ikke lader økonomisk virksomhedstænkning i 
professionshøjskolerne og samfundets økonomiske op- 
og nedture diktere kvaliteten af uddannelsen.

Kvaliteten af vores uddannelse har en direkte effekt 
på samfundet, og man kan derfor ikke se samfundet og 
uddannelsessystemet som to isolerede størrelser.

De stærkeste skuldre skal bære det tungeste læs
I PLS ønsker vi et samfund, der bygger på mellem-
menneskelig tillid, respekt og ligeværd. Vi ønsker at leve 
i og skabe et samfund, hvor vi kan leve som frie individer 
i samfundets fællesskab. Det betyder, at vi alle har et 
ansvar for, at vi har et samfund, hvor der er plads til 
alle, og der giver plads til alle. I et sådant samfund er det 
nødvendigt, at vi tager ansvar for os selv og hinanden. At 
den med mange ressourcer hjælper den, som har få. At 
den rige hjælper den fattige. At den ”store” hjælper den 
”lille”. Et samfund, hvor de stærkeste skuldre bærer det 
tungeste læs. Dette betyder, at vi skal have et samfund, 
der baserer sig på solidaritet og ikke tolererer eller 
accepterer nogen form for undertrykkelse af mennesker.

PLS og professionen

Den pædagogiske profession
Vi pædagogstuderende uddanner os til en profession. Vi 
definerer den pædagogiske profession ud fra følgende 
forståelse:

Pædagogprofessionen består af personale, som kan 
planlægge, udføre og reflektere over relationsarbejdet. 

Et personale som kan udvikle deres pædagogiske 
dannelses- og relationspraksis og begrunde valg og 
handlinger på et pædagogisk, fagligt og videnskabeligt 
grundlag. Den pædagogiske profession varetager en 
dannelses- og udviklingsproces, hvor såvel kvaliteten 
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af relationen og det pædagogiske indhold er i fokus, så 
børn, unge og andre brugeres personlige, kropslige og 
sociale udvikling tilgodeses. 

For PLS handler pædagogik om den menneskelige 
dannelse og om at støtte mennesker i at blive - og forblive 
frie borgere i samfundets fællesskab. Det pædagogiske 
arbejde tager udgangspunkt i at ville noget med det 
andet menneske på en meningsfuld og omsorgsfuld 
måde. I PLS ser vi pædagogisk arbejde som professionelt 
relationsarbejde, der bygger på det ligeværdige og 
anerkendende møde mellem mennesker.

Definitionsmagten tilbage til professionen
Vilkårene for den pædagogiske profession er, at vi i høj 
grad påvirkes af udefrakommende faktorer – der er ikke 
længere meget, der bestemmes fra professionens side. I 
PLS ønsker vi os en profession, der i højere grad styres, af 
de der bevæger sig inden for professionen. PLS kæmper 
for at få definitionsmagten tilbage til professionen. 

Vi ønsker, at vi som pædagoger fordrer en kritisk 
dannelse hos vores brugere såvel som vores kollegaer 
i den pædagogiske profession. Dette betyder, at vi 
igennem vores uddannelse skal ”lære” at turde tage 
kritisk stilling til samfundet, seminariets formidling af 
pædagoguddannelsen, samt de logikker og pædagogiske 
metoder, som vi møder i vores praksis. Ikke mindst skal vi 
kritisk reflektere over vores egen pædagogiske praksis 
– det er kun her igennem, at vi kan tage de nødvendige 
opgør med vores egen praksis og samfundets udvikling.

PLS og pædagoguddannelsen

Kritisk dannelse og plads til alle
For PLS er pædagoguddannelsen det grundlæggende 
læringsrum. Det er her, vi skal udfordres af underviserne 
og medstuderende, og hvor vi flytter os som fagpersoner 
og som mennesker. Pædagoguddannelsen opstår i 
en vekselvirkning mellem teori og praksis. Det er 
altafgørende for uddannelsens kvalitet, at disse to 
elementer bliver prioriteret, og at de studerende har tid 
til fordybelse og udvikling i alle undervisningsforløb.

PLS ønsker en pædagoguddannelse, der fordrer kritisk 
dannelse og stillingtagen til vores uddannelse, profession 
og det samfund, vi virker i. De pædagogstuderende skal 
være i stand til at forholde sig kritiske til det bestående 
samfund, og derfor er det essentielt, at det er dem, 
som er i primær berøring med uddannelsen, der har 
den primære indflydelse på uddannelsen. Det betyder, 
at definitionsmagten over pædagoguddannelsen skal 
tilbage til de studerende og underviserne.

Pædagoguddannelsen skal - som alle andre dele 
af samfundet - være fri for enhver form for 

undertrykkelse. Det betyder, at pædagoguddannelsen 
skal være en uddannelse med plads til alle – der giver 
plads til alle! I PLS ser vi forskelligheder som en 
ressource. Dermed ønsker vi, at de forskelligheder, som 
de pædagogstuderende og underviserne har, bruges som 
ressourcer i vores uddannelse. 

PLS ønsker en pædagoguddannelse, der bygger på 
mellemmenneskelig tillid, respekt og ligeværd. 

En bred uddannelse, der rummer hele 
det pædagogiske felt
Det pædagogiske arbejdsfelt spænder bredt. 
Pædagoger beskæftiger sig med alt fra vuggestuebørn 
til ældre multihandicappede. Paletten af mennesker, 
man som pædagog kommer i berøring med, er 
enorm. Men kerneopgaver forbundet med den 
pædagogiske profession er de samme, uanset hvilken 
brugergruppe man har at gøre med. Det handler om den 
mellemmenneskelige relation, at fremme udviklingen, 
skabe tryghed, selvværd og omsorg. Kort sagt handler 
det om at se det individuelle menneske i et kollektiv og 
ikke blot forsøge at diagnosticere eller klientgøre børn 
og borgere.

Dette mener PLS gøres bedst ved en generalistuddannelse 
med fokus på relationen, og hvordan vi sikrer høj kvalitet 
af denne.

Den grundlæggende tanke bag det pædagogiske arbejde 
er, at de mennesker som vi arbejder med, danner sig 
som sociale væsner og udvikler sig ud fra deres egne 
behov og evner. Dermed ikke sagt, at der ikke skal gøres 
en forskel i den pædagogiske indsats overfor de meget 
forskellige mennesker, som vi kommer i kontakt med, 
men at grundkernen i det pædagogiske arbejde er det 
samme – nemlig pædagogikken. Derfor er det vigtigt, at 
de pædagogstuderende får en bred forståelse af faget 
pædagogik gennem deres uddannelse. 

Dynamisk og udfordrende læringsmiljø 
frem for forelæsninger
Pædagoguddannelsen er en dynamisk uddannelse, som 
indeholder en række forskellige emner og perspektiver 
inden for både praksis og teori. Det er en uddannelse, 
som udfordrer den studerende til at tænke kreativt og 
innovativt, både når det kommer til arbejdsmetoder og 
løsningsforslag. Derfor er studie- og læringsmiljøet 
på uddannelsesstederne essentielle for de studerendes 
læring og udvikling.

Det er vigtigt, at man som studerende føler sig tilpas 
på sit uddannelsessted, og at man samtidig bliver 
inspireret til at udfordre sig selv, sine medstuderende 
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og underviserne. 

PLS mener ikke, at forelæsningsbaseret undervisning 
hører hjemme på en uddannelse som pædagoguddannelsen. 
Pædagoguddannelsen skal opøve samarbejdsevner, 
dialogiske kommunikationskompetencer og rela-
tionsarbejde, hvilket bedst gøres gennem fx 
konfrontationsundervisning, der inddrager de 
studerende, og dermed fordrer refleksiv og kritisk 
tænkning i forhold til den pædagogiske profession - 
derfor er en monologisk statisk undervisningsform som 
forelæsninger ikke hensigtsmæssige.

PLS mener, at dette opnås ved, at en større del af 
underviserne skal have en praksis pædagogisk baggrund. 
Undervisere med praksiserfaring vil troværdigt kunne 
koble teori med praksisfærdigheder. 

Studenterindflydelse på eget studiemiljø
Pædagoguddannelsen tiltaler en bred gruppe 
af studerende, som alle har meget forskellige 
forudsætninger og ønsker for deres uddannelse. PLS 
mener, at der bør være plads til og mulighed for, at 
alle disse forskellige studerende kan gennemføre deres 
uddannelse bedst muligt ud fra deres individuelle 
ønsker og behov – både fagligt og socialt. Det sociale 
sammenhold på et studie har en enorm betydning for, om 
det faglige sammenhold fungerer, og for om den enkelte 
studerende gennemfører sin uddannelse. 
Derfor er det vigtigt, at hvert eneste uddannelsessted 
for pædagoguddannelsen har en platform og rum for et 
socialt studiemiljø, som tiltaler og indbyder hver enkelt 
studerende.
Derfor er det vigtigt, at de lokale studerende 
inddrages i processer omkring den fysiske indretning 
af uddannelsesstedet – både når det handler om 
det sociale studiemiljø, og når det drejer sig om 
undervisningsformerne og læringsmiljøet. 

De studerende har et ansvar for at få indflydelse på 
studiemiljøet. PLS mener dog, at udd. inst. har et langt 
større ansvar for at oplyse de studerende om muligheden 
for indflydelse på egen uddannelse. 

Æstetikkens væsentlighed
Æstetik og kreative læringsprocesser er en central del 
af vores profession og bør derfor også have en central 
rolle på vores uddannelse. 
Æstetikkens rum er legens rum, og her opstår 
muligheder for både pædagoger og borgere, som er 
unikke. Ved fantasiens brug kan nye perspektiver opstå, 
og mennesket kan få en ny mulighed for at udtrykke sig, 
for at vove og at nedbryde barrierer. 

En uddannelse med fokus på 
forskellighed som ressource
PLS arbejder ud fra et menneskesyn, hvor alle skal have 
lige muligheder for udvikling. For at det kan lykkes, må 
vi have øje for hinandens ressourcer og give plads til den 
forskellighed i evner og tilgange, som er det dynamiske 
grundlag for individuel såvel som fælles udvikling. 
PLS mener, at både den individuelle eksamen og 
karaktersystemet er problematiske redskaber i forhold 
til vurdering af studerende, da disse netop fokuserer 
på specifikke individuelle styrker og svagheder, og 
derfor nemt risikerer at overse de kvalifikationer og 
kompetencer, som de studerende besidder, men som ikke 
kan måles og vejes specifikt som f.eks. samarbejdsevne, 
innovation og fleksibilitet.  

Praktikken som lærings- og udviklingsrum
En af pædagoguddannelsens centrale elementer er 
praktikken. Udover at praktikken fylder over 1/3 af 
pædagoguddannelsen, så er praktikken også et vigtigt 
læringsrum, idet praktikken tilbyder rammer og 
muligheder, som undervisningen på seminariet ikke 
rummer. Det er gennem praktikken, de pædagogstuderende 
får mulighed for at skabe sammenhæng mellem teori og 
praksis, for at prøve teoretisk viden fra seminariet af 
i praksis og ikke mindst lære af de dygtige pædagoger 
ude på praktikstederne for herigennem at dygtiggøre 
sig inden for det pædagogiske arbejde. Dette kræver, at 
praktikvejlederne på institutionerne bliver uddannede 
til at varetage vejlederrollen mest hensigtsmæssigt, så 
kvaliteten i praktikvejledningen sikres, og at der fortsat 
opkvalificeres og evalueres på dette, så den studerendes 
møde med vejledningen i praktikken følger udviklingen 
og holder praktikvejlederen ved ilden for at styre 
kvaliteten i praktikken. 

Fokus på uddannelsen 
kræver SU-finansieret praktik
For at sikre kvaliteten i uddannelsen samt institu-
tionernes økonomi og normering ønsker PLS, at 
praktikken overgår til at være SU-finansieret. De 
pædagogstuderende bør ikke indgå som en del af 
normeringen, da de bør sikres tid til fordybelse, 
kritisk refleksion og læring i praktikken. PLS ønsker, 
at det bliver uddannelsen, der kommer i fokus, og 
praktikkerne kan blive et læringsrum, hvor den 
studerende har metodefrihed og autonomi, til at 
fokusere på de uddannelsesmæssige perspektiver. De 
pædagogstuderende må aldrig blive en arbejdsværdi, 
som institutionerne kan benytte som billig arbejdskraft, 
og som de bliver afhængige af for at leve op til deres 
normering indenfor en stram økonomisk ramme. 

PLS og bevægelsesarbejdet

PLS har mange ønsker for et bedre samfund, et 
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bedre uddannelsessystem og ikke mindst en bedre 
pædagoguddannelse. Kampen for et bedre samfund er 
en kamp om magten og en kamp mellem modstridende 
interesser. På den ene side står de, der mener, at vejen 
til et bedre samfund går gennem solidaritet og udvidelse 
af demokratiet. På den anden side står de, der mener, at 
enhver er sin egen lykkes smed. Det er en økonomisk, 
kulturel og ikke mindst ideologisk kamp om samfundets 
ressourcer.  

Vi kan ikke tage kampen alene og ser PLS som en del af 
et større projekt - en større bevægelse, hvis mål er at 
forandre vores samfund!

Enhed skaber styrke
PLS udspringer fra to af de største samfundsforandrende 
bevægelser i det moderne industrisamfund: 
Arbejderbevægelsen og elev - og studenterbevægelsen. 
Med paroler om frihed, lighed, demokrati og solidaritet 
har bevægelserne med hver deres metoder sat deres 
præg på det danske samfund, som vi kender i dag, både 
økonomisk og kulturelt. 

Styrken i bevægelserne har først og fremmest ligget 
i deres evne til at skabe en enhed - også indbyrdes. 
Hvis arbejderne havde kæmpet imod hinanden, havde 
vi aldrig opnået den lighed eller frihed, vi kender 
til i dag. Igennem den kollektive organisering og den 
kollektive kamp har man formået at skabe en modmagt 
til magthaverne og deres interesser. Vores skæbner som 
studerende, som lønmodtagere og som mennesker er tæt 
forbundet med vores medmenneskers. For at gøre os fri, 
må vi stå sammen om de fælles udfordringer og fjerne de 
menneskeskabte undertrykkelsesmekanismer, der gør, at 
vi ikke er lige eller frie. Vi skal stå sammen om at udvide 
demokratiet til ikke kun at handle om at sætte et kryds 
på en stemmeseddel til folketingsvalget, men at det også 
gælder på uddannelsesstederne og arbejdspladserne.

Denne gennemsigtighed arbejder vi konkret med i PLS. 
Vi har en flad struktur som er en direkte modvægt til 
markedsbestemt topstyring. PLS består af Årsmøde, 
forretningsudvalg, hovedbestyrelse og faglige 
sekretærer. 
Den flade struktur modvirker at megen viden samles 
på hænderne af få, og vores beslutninger bliver derfor 
bredt repræsenteret. Det er helt centralt for PLS’ 
politiske principper, at alle i organisationen fokuserer 
på den flade struktur. 

I PLS har ingen medlemmer, heller ikke de valgte, 
hierarkisk magt over andre. Når et medlem bliver valgt, 
for vedkommende dog adgang til mere viden end andre 
medlemmer. Det er derfor afgørende for PLS kamp mod 
centralisering og markedsstyring at denne viden bredes 
ud til alle medlemmer, så vi kæmper sammen på det 

samme vidensgrundlag. Denne tilgang til viden adskiller 
PLS fra en lang række andre organisationsformer, 
og er noget vi kan være stolte af, det er ligesom 
velfærdssamfundet noget vi ikke må tage for givet! Det 
er derfor også vores fælles ansvar i hele organisationen 
at forholde os nysgerrigt, reflekterende og kritisk til 
vores eget virke.

Studerende over hele 
verden kæmper samme kamp
Blandt bannerførerne for retten til frihedsrettigheder 
har elev - og studenterbevægelsen stået i spidsen. 
Bevægelsen har været garanten for, at åndsfriheden 
kunne brede sig, den har udjævnet forskelle i 
samfundet gennem uddannelse og har stået værn om de 
fundamentale rettigheder såsom ytrings-, presse- og 
forsamlingsfrihed. Denne bevægelse er ikke kun national, 
den opererer på et globalt plan. Om det er kinesiske 
studerende, der kæmper for retten til tankefrihed, 
iranske studerende der kæmper for ytringsfrihed, eller 
om det er colombianske studerende, der kæmper for 
retten til at kritisere magthaverne, så solidariserer PLS 
med disse bevægelser, og vi ser, at vores og deres kamp 
er forbundet i en stærk tradition.

Velfærdsuddannelserne må stå 
sammen mod samfundets tendenser
Netop i denne tid har det vist sig mere end nogensinde, 
at arbejderbevægelsen og studenterbevægelsen må 
stå sammen. Hvis blot man ser på vores eget område - 
velfærdsuddannelserne, er de for tiden under voldsomt 
pres af de nyliberalistiske tendenser. Vi bliver sat 
udenfor demokratisk indflydelse, taxametersystemet 
tvinger os til at bekæmpe hinanden, og fagligheden 
udhules som følge af besparelser.

PLS’ værdier står ikke inde for markedsgørelse af 
den offentlige sektor, da det er med til at forringe 
i arbejdsvilkårene i den pædagogiske praksis og 
forårsager social dumping; fokusset flyttes fra kvalitet 
på de enkelte institutioner til effektivisering og 
derigennem forringelser, hvilket samfundet ikke drager 
nogen nytte af. Derudover fører New Public Management 
til mere bureaukrati, hvilket er dyrt for samfundet og 
dårligt brug af pædagogens tid og ressourcer.

Der er brug for en styrkelse af enheden inden for 
velfærdsuddannelse, så vi kan modsvare tendenser af 
nyliberalisme. Det skal være en enhed og bevægelse, 
der insisterer på, at der investeres i fremtidens 
velfærdssamfund.

Det handler om dit liv, og hvem der har magten.
Vi må stå sammen om at skabe størst mulig lighed i 
samfundet, uddannelserne og fagene. Sammen står vi 
stærkest
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Ændringsforslag til PLS’
principprogram 

PLS principprogram er PLS værdier og principper. Det er 
muligt at stille ændringsforslag til PLS principprogram. 

Forslag stilles via www.pls.dk/forslag

Ændringsforslag 1
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen
Konsekvensrettelse af formålsparagraffen til gældende 
vedtægter.

Side 28, spalte 1, linje 35-48

”§ 2 PLS er en selvstændig og partipolitisk uaf-
hængig organisation. Organisationens formål er, 
gennem sin virksomhed, at skabe forudsætninger 
for gennem- førelsen af de pædagogstuderendes 
undervisningsmæssige, faglige, pædagogiske, økonomi-
ske, fagpolitiske, socialpolitiske, studiepolitiske 
og studiesociale krav og herigennem politisere 
og aktivere de pædagogstuderende. At virke for 
pædagoguddannelsens og det pædagogiske arbejdes 
udvikling samt at sikre studerende indflydelse såvel 
lokalt som på lands- plan. Formålet søges realiseret 
gennem aktiviteter, der er i overensstemmelse med 
principprogrammet for PLS og i samarbejde med 
andre organisationer og grupper, hvis hovedformål og 
interesser er forenelige med PLS”

Ændres til

” § 2 PLS er en selvstændig og partipolitisk uafhængig 
organisation bestående af pædagogstuderende, 
hvis formål er at skabe forudsætninger for, at de 
pædagogstuderendes krav opnås. Det værende sig; under- 
visningsmæssige, faglige, demokratiske/demokrati- 
sikrende, pædagogiske, økonomiske, fag-, social- og 
studiepolitiske samt overenskomstmæssige krav. PLS skal 
oplyse, politisere og aktivere de pædagogstuderende og 
sikre pædagogstuderendes indflydelse lokalt, regionalt, 
nationalt og internationalt. PLS skal kæmpe for den 
bedst mulige pædagoguddannelse samt bidrage til den 
generelle pædagogiske udvikling. 
Formålet skal realiseres gennem aktiviteter på 
lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau. 
Aktiviteterne skal være i overensstemmelse med PLS’ 

vedtagne principprogram. PLS kan for at opfylde 
sit formål samarbejde med andre organisationer og 
grupper, hvis formål og interesser er forenelige og i 
overensstemmelse med PLS.”

Motivation: Formålet skal stemme overens med det, som 
står i vedtægterne. 

Ændringsforslag 2 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Side 29, spalte 1, linje 53 til spalte 2 linje 8.  slettes

”Kommunernes dårlige økonomi gør, at de pædagogiske 
stemmer (…) som samfundet tilbyder pædagoger” 

Motivation: Det er ikke alle kommuner, som har en 
dårlig økonomi. Det er en generalisering, som ikke 
passer ind i vores principprogram. 

Ændringsforslag 3
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Ændring af ord.  

Side 30, spalte 2 linje 15 

”multihandicappede” 

Ændres til 

”mennesker med funktionsvariationer” 

Motivation: Multihandicappede er et forældet udtryk

Ændringsforslag 4
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen
 
Konsekvenrettelse gennem hele principprogrammet. 

”Seminar” eller ”Seminarium” ændres til 
”Professionshøjskole” 

Motivation: Seminarium er et forældet udtryk. . 
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1 
 

Ledelsespåtegning 

 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2019 for Pædagogstuderendes 

LandsSammenslutning. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Resultatopgørelsens og balan‐

cens opstillingsform er tilpasset PLS’s aktivitet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigts‐

mæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver derfor efter 

vores opfattelse et retvisende billede af PLS’s aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resul‐

tatet af PLS’s aktiviteter. 

 

Årsrapporten indstilles til hovedbestyrelsens godkendelse. 

 

København, den 19. september 2020 

 

   

 

Mikkel Bøgh Eriksen  Anna Sofie Zaar Hastrup  Peter Skaanning Andersen 

Faglig sekretær  Faglig sekretær  Faglig sekretær 

     

 

 

     

  Sekretariatsleder   

 

 
 

 

Ledelsespåtegning
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2 
 

Hovedbestyrelsesmøde 

 

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på hovedbestyrelsesmødet den 19. september 2020, hvor‐

efter årsrapporten indstilles til godkendelse på årsmødet. 

 

Hovedbestyrelsen 

 

 

         

 

 

   

 

   

 

 

 

   

 

   

 

 

 

       

 

 

       

         

 

 

Årsmøde 

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på årsmødet den 30. oktober – 1. november 2020. 

 

 

 

     

Dirigent  Dirigent   

 

Hovedbestyrelsesmøde
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 

Til hovedbestyrelsen i Pædagogstuderendes LandsSammenslutning 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Pædagogstuderendes LandsSammenslutning for regnskabsåret 

1. januar ‐ 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 

og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter 

for regnskabsåret 1. januar ‐ 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 

de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er 

nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnska‐

bet“. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for 

revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 

opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, 

at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over‐

ensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 

som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at 

fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 

udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 

enten har til hensigt at likvidere foreningens, indstille driften eller ikke har andet realistisk alterna‐

tiv end at gøre dette. 

 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 

med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 

for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, 

når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes 

som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har 

indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af års‐

regnskabet. 

 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision 

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 

professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset 

om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reak‐

tion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne 

grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forår‐

saget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet be‐

svigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning 

eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udfor‐

me revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne 

udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, sam‐

tom de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 

rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin‐

cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis 

er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betyde‐

lig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent‐

lig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i 

årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores kon‐

klusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen 

for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 

foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herun‐

der noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner 

og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tids‐

mæssigeplacering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder even‐

tuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 

form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen 

og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnska‐

bet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig 

fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger 

i henhold til årsregnskabsloven. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstem‐

melse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi 

har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

 

Roskilde, den 19. september 2020 

 

MunkStrunge 

Statsautoriserede Revisorer I/S 

CVR‐nr. 33 08 82 05 

 

 

Jesper Strunge   

statsautoriseret revisor 

MNE‐nr. mne32810 
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Oplysninger om Pædagogstuderendes LandsSammenslutning  

 

Stamoplysninger:  Pædagogstuderendes LandsSammenslutning 

  Rosenvængets Allé 16. 3. sal 

  2100 København Ø 

 

  Telefon: 35 46 58 80 

  Hjemmeside: www.pls.dk 

 

  CVR‐nr. 27 17 83 08 

  Etableret: november 1992 

  Regnskabsår: 1. januar – 31. december 

  Hjemstedskommune: København   

 

Frikøbte:  Mikkel Bøgh Eriksen 

  Anna Sofie Zaar Hastrup   

  Peter Skaanning Andersen 

 

Revisor:    MunkStrunge  

    Statsautoriserede Revisorer I/S 

    Algade 50, 2. tv. 

    4000 Roskilde

Oplysninger om Pædagogstuderendes 
Landssammenslutning
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Ledelsesberetning 

 

Foreningens væsentligste aktiviteter 

Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) er en selvstændig studieorganisation og fagfor‐

ening. PLS organiserer de pædagogstuderende på landets professionshøjskoler og ved Diakonhøj‐

skolen i Aarhus.  

 

Som medlem af PLS betaler man et kontingent på 88 kr. om måneden, som opkræves pr. kvartal 

og er fradragsberettiget. Et årskontingent i PLS koster derfor 1056 kr. 

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Medlemsudviklingen 

I løbet af 2019 har PLS modtaget kontingentindtægter svarende til 7.679 årskontingenter. Det til‐

svarende tal for 2018 var 8.293. Der har altså umiddelbart været et fald i antal medlemmer på 

årsbasis i 2019.  

 

2018 var imidlertid et ekstraordinært år pga. den helt store begivenhed OK18, som især i foråret 

genererede mange nye medlemmer. Det viste sig dog allerede i den sidste del af 2018, at en del af 

disse nye medlemmer ikke fastholdt deres medlemskab, som det også fremgår af ledelsesberet‐

ningen for regnskab 2018. 

 

Nyt medlemssystem   

PLS fik nyt medlemssystem i 2018. BUPL gav dengang et tilskud på 1.5 mio. kr. Der er endnu ikke 

indgået en afdragsaftale med BUPL, men på nuværende tidspunkt skulle den gerne være på trap‐

perne.  

 

Derfor fremgår den resterende pris fortsat som et lån i årsrapporten for 2019. I alt 3.102.463 kr. 

 

 

 

 

Ledelsesberetning
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Ledelsesberetning 

 

Administration 

At vi har fået nyt medlemssystem afspejles også i administrationsudgifterne. Vi har ikke i hverken 

2018 eller 2019 betalt drift, og derfor fremstår der fortsat et ret markant mindreforbrug på denne 

post i regnskabet. Den udestående udgift til drift vil indgå i den samlede gæld til BUPL. 

 

Personaleomkostninger 

Under personaleomkostninger fremgår et forholdsvist stort merforbrug til efteruddannelse. Det 

skyldes resultatet af en lønforhandling. Der er tale om en engangsudgift og budgettet for 2020 vil 

derfor heller ikke blive reguleret. 

 

Tilskud 

2019 regnskabet viser som tidligere årsregnskaber at afdelingerne samlet set fortsat ikke bruger 

deres faste tilskud. Afdelingerne opfordres til ved årets start at lave et budget over, hvad de vil 

bruge de penge til, som Hovedbestyrelsen har prioriteret til lokale aktiviteter bredt. 

 
Årsmøde 

Af årsrapporten for 2019 fremgår det at udgifterne til afholdes af Årsmødet i 2019 er overskredet 

med godt 147.000 kr. Det skyldes at der deltog næsten dobbelt så mange PLS’ere i Årsmødet som 

der gjorde året før. Det er vores håb, at successen kan gentages med Årsmødeet 2020, og det er 

derfor også vores anbefaling til Hovedbestyrelsen og Årsmødet at de budgetterede udgifter til 

Årsmødet kommer til at afspejle dette i budget 2021. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 

Årsrapporten for Pædagogstuderendes LandsSammenslutning for 2019 er udarbejdet i overens‐

stemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Resul‐

tatopgørelse og balance er dog tilpasset så de afspejler PLS’s aktiviteter.  

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdi‐

reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kost‐

pris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets 

indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler 

som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resul‐

tatopgørelsen. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 

selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 

fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en 

konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med 

fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostpri‐

sen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og ‐gevinst over løbetiden. 

 

Anvendt regnskabspraksis
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Anvendt regnkabspraksis 

 

Generelt om indregning og måling (fortsat) 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden års‐

rapporten aflægges, og som be‐ eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 

 

RESULTATOPGØRELSEN 

 

Kontingenter 

Kontingentindtægter periodiseres og indregnes på grundlag heraf. 

 

Personale‐ og administrationsomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter omkostninger til løn og gager samt relaterede omkostninger. 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til husleje, kontorhold mv. 

 

Afskrivninger 

Afskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver. 

 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter omfatter renteindtægter. Finansielle omkostninger omfatter renteudgifter. 

 

BALANCEN 

 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af‐ og nedskrivninger. 

Småanskaffelser under kr. 25.000 afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. 
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Anvendt regnkabspraksis 

 

Nedskrivning af materielle anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der 

er  indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfæl‐

det, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien, dvs. den høje‐

ste af aktivets nettosalgspris og kapitalværdi, er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der 

nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles  i balancen  til amortiseret kostpris eller en  lavere nettorealisationsværdi, 

hvilket her  svarer  til pålydende  værdi med  fradrag af nedskrivning  til  imødegåelse af  tab. Ned‐

skrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.  

 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 

 

Note 2019 2018
DKK DKK

Kontingent 8.109.302 8.792.628
Andre indtægter 18.668 26.778

Indtægter 8.127.970 8.819.406

Personaleomkostninger 1 5.300.965 5.356.630
Administrationsomkostninger 2 943.955 1.218.237

Kapacitetsomkostninger 6.244.920 6.574.867

Mødevirksomhed 3 627.398 468.109
Andre publikationer 39.704 44.295
Andre aktiviteter 4 1.024.927 964.388

Aktivitetsomkostninger 1.692.029 1.476.792

Resultat før afskrivninger og finansielle poster 191.021 767.747

Af‐ og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver 5 310.246 129.269

Resultat før finansielle poster ‐119.225 638.478

Finansielle omkostninger 41.146 40.753

Årets resultat ‐160.371 597.725

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat ‐160.371 597.725

‐160.371 597.725

 
 

 

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
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Balance 31. december 

 

Aktiver

Note 2019 2018
DKK DKK

Medlemssystem 5 2.662.947 2.973.194

Immaterielle anlægsaktiver 2.662.947 2.973.194

Anlægsaktiver 2.662.947 2.973.194

Tilgodehavende, kontingenter 25.078 125.223

Tilgodehavender 25.078 125.223

Likvide beholdninger 5.116.419 4.970.552

Omsætningsaktiver 5.141.498 5.095.775

Aktiver 7.804.445 8.068.969

 
 

Balance 31. december
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Balance 31. december 

 

Passiver

Note 2019 2018
DKK DKK

Konsolideringsfond 2.125.000 2.125.000
Dispositionsfond 2.024.345 2.184.716

Egenkapital 6 4.149.345 4.309.716

Lån BUPL  3.102.463 3.072.697
Skyldige omkostninger 0 74.100
Forudbetalt kontingent 0 0
Feriepengeforpligtelse 401.631 437.368
Anden gæld 151.006 175.088

Kortfristede gældsforpligtelser 3.655.100 3.759.253

Gældsforpligtelser 3.655.100 3.759.253

Passiver 7.804.445 8.068.969

Kontraktlige forpligtelser 7  
 

Balance 31. december
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Noter til årsrapporten 

 

2019 2018
DKK DKK

1 Personaleomkostninger

Lønninger og gager 4.245.901 4.399.573
Pensioner 568.435 527.152
Andre omkostninger til social sikring 87.491 81.269
Øvrige personaleomkostninger 399.138 348.636

Personaleomkostninger i alt 5.300.965 5.356.630

Gennemsnitligt antal ansatte 11 11

2 Administrationsomkostninger

Husleje mv. 542.156 585.386
Rejse og fortærring 43.848 57.561
Porto og gebyrer 221.595 229.829
CPR opdatering 0 38.233
Leasing kontormaskiner 7.175 8.874
KMD kørsel/drift 0 78.210
Kontorartikler mv. 13.437 22.760
Telefon 6.933 5.601
Småanskaffelser 47.610 45.652
Revision 30.000 30.000
Konsulent, advokat, psykologbistand mv. 31.093 107.104
Diverse 108 9.027
Administrationsomkostninger i alt 943.955 1.218.237

 

 

 

 

 

Noter til årsrapporten
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Noter til årsrapporten 

 

2019 2018
DKK DKK

3 Mødevirksomhed

Årsmøde 347.644 224.230
Hovedbestyrelsen 171.180 121.522
FU 90.338 87.738
Daglig ledelse 14.964 25.768
Arbejdsgrupper under HB 69 97
Aktivister 3.203 8.754
Mødevirksomhed i alt 627.398 468.109

4 Andre aktiviteter

Medlemshvervning 118.525 141.118
Introoplæg 102.824 100.204
Praktikoplæg 26.126 19.510
Solidaritetspulje 40.270 26.500
Nationale aktivitetsmidler 5.380 62.354
Internationale aktiviteter 14.188 4.197
Debatter/Folkemøde 14.750 0
Lokal organisering 39.742 53.897
Mødeudgifter, samarbejdspartnere 63.369 62.945
Faste tilskud til afdelinger 166.588 94.062
Ekstra tilskud til afdelingerne 69.744 55.843
Organisationstilskud 5.000 0
Kursus for aktive 29.483 0
Politisk opkvalificerende kurser 3.323 0
Uddannelsesdebatten 0 2.470
Nytårskur 20.303 0
Kursus 293.924 341.288
PLS Prisen 11.388 0

Andre aktiviteter i alt 1.024.927 964.388
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Noter til årsrapporten 

 

Immaterielle anlægsaktiver
Medlems‐
system

DKK

Kostpris 1. januar 2019 3.102.463
Tilgang i årets løb 0

Kostpris 31. december 2019 3.102.463

Ned‐ og afskrivninger 1. januar 2019 129.269
Årets afskrivninger 310.246

Ned‐ og afskrivninger 31. december 2019 439.516

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 2.662.947

Afskrives over 10 år

2019 2018
DKK DKK

Egenkapital

2.125.000 2.125.000

Konsolideringsfond 31. december 2.125.000 2.125.000

Dispositionsfond 1. januar 2.184.716 1.586.991
Årets resultat ‐160.371 597.725

Dispositionsfond 31. december 2.024.345 2.184.716

4.149.345 4.309.716

Kontraktlige forpligtelser

Der er indgået huslejekontrakt med 3 måneders opsigelsesvarsel svarende til TDKK 95.

Egenkapital 31. december

Konsolideringsfond 1. januar
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De politiske papirer beskriver PLS’ holdning 
til studiepolitiske emner, blandt andet SU, 
bevillingssystemet og studiemiljø. PLS har i alt 7 
politiske papirer, der alle er tilgængelige på www.pls.dk. 
Hovedbestyrelsen indstiller at følgende politiske papir 
om klimapolitik i PLS vedtages af årsmødet.

Det er muligt at stille ændringsforslag til klimapolitikken 
via www.pls.dk/forslag - deadline for ændringsforslag 
er lørdag den 31. oktober kl. 18.30.

Klimapolitik i PLS

I PLS ønsker vi en grøn og bæredygtig fremtid for 
pædagogstuderende såvel som færdiguddannede 
pædagoger. Hvis det skal lykkes, skal vi bære i flok. Vi skal 
derfor tænke ud over os selv, hvis målet skal opnås. PLS 
kan som organisation række ud til andre organisationer, 
som har samme mål: at sænke CO2-aftrykket i samfundet 
og på arbejdsmarkedet.

PLS er en feministisk organisation. Derfor mener vi, 
at alle mennesker er lige. Og derfor skal en indsats 
for bæredygtighed, miljø og klima tænkes som let 
tilgængeligt for alle, og PLS skal være med til at påvirke 
og ændre de skævvridninger og udfordringer, det kan 
bringe i samfundet at tænke grønt.

Skal den grønne omstilling lykkes, skal den ikke betales 
af dem, som har færrest midler. Vi bør forholde os til 
initiativer, som tager kampen op mod de menneskeskabte 
klimaforandringer, der forårsager ekstremt vejr og 
forhold, som gør dele af kloden ubeboelig og som skaber 
klimaflygtninge og miljøkatastrofer.

I PLS vil vi bestræbe os på at holde os opdaterede på den 
nyeste viden og forskning inden for området. Vi tilsigter 
os på at have viden om relevante diskurser, fagudtryk og 
fakta, så den kan anvendes i samspil med kolleger, venner 
og andre organisationer. Dermed kan vi i PLS frem over 
danne tidsrelevante holdninger og lave udtalelser om 
miljø og bæredygtighed. Klimakrisen betyder, at den 
almene dannelse skal tænkes i en grønnere retning. Det 
kræver, at vi som kommende pædagoger bliver klædt på til 
at håndtere de klimaudfordringer, vi vil møde i praksis. 

Derfor mener PLS, at der på pædagoguddannelsen skal 
fokus på den grønne og bæredygtige fremtid. Vi ønsker, 
at det fagligt er muligt at følge med de grønne tiltag, 
som påvirker resten af samfundet, derfor ønsker vi, at 
der oprettes et valgfag for klima og bæredygtighed i 
pædagogisk praksis.

PLS skal være en aktør i relevante rum, hvor klima og 
pædagogik mødes. Vi skal være stemmen,
der kæmper for et grønnere pædagogfag – ikke kun 
under studietiden, men også på arbejdsmarkedet.

PLS skal støtte op om, være i dialog med og opfordre 
andre studieorganisationer, som også er interesseret i 
at arbejde med en grønnere fremtid. PLS forpligter sig 
til at forholde sig kritisk på campierne og i praksis og 
skal stille spørgsmålstegn til tiltag, der kan stride med 
de grønne værdier.

Vi mener, at Professionshøjskolerne i Danmark har 
pligt til at prioritere et øget samarbejde og en 
erfaringsudveksling, der kan fremme klimavenlige 
initiativer og bæredygtig omstilling.

Følgende forslag til udtalelse er stillet af 
Forretningsudvalget. Det er muligt at stille 
ændringsforslag til udtalelsen via www.pls.dk/forslag. 
Deadline er lørdag den 31. oktober kl. 18.30.

Blended learning?

Hvis man tager en appelsin og et æble, putter dem i en 
blender og trykker på on, får man så æblejuice ud af det? 
NEJ!

At man overhovedet kan overveje muligheden om, at tænke 
på, at lave blended learning på pædagoguddannelsen, er 
den største falliterklæring siden man begyndte at spare 
uddannelsen til uigenkendelighed. Det er en spareøvelse 

Politiske papirer

Forslag til udtalelse
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i en pæn indpakning, men det er og bliver en blandet 
juice. Det er ikke alle der får den optimale oplevelse ud 
af den juice, og derfor siger vi i PLS NEJ TAK til blended 
learning.

I PLS har vi en holdning til uddannelsen, dens indhold 
og dens form. Det er ikke en modstand mod den 
digitalisering der VIL ske, i en verden hvor et æble er 
mere kendt som et mærke på et digitalt produkt, end 
som noget man spiser. Vi underkender ikke, at nogle 
mennesker lærer rigtigt godt igennem digitale medier, 
og vi er mere end godt klar over at net-studie for mange 
er den eneste mulighed der findes. Men det betyder ikke 
vi mener at den digitale undervisning er den bedste. 
Faktisk mener vi at den fysiske undervisning er den hvor 
der er størst mulighed for læring. Fra vores politiske 
papirer vil vi fremhæve følgende:

Pædagoguddannelsen skal opøve samarbejdsevner, 
dialogiske kommunikationskompetencer og 
relationsarbejde, hvilket bedst gøres gennem fx 
konfrontationsundervisning, der inddrager de 
studerende, og dermed fordrer refleksiv og kritisk 
tænkning i forhold til den pædagogiske profession - 
derfor er en monologisk statisk undervisningsform som 
forelæsninger ikke hensigtsmæssige.

Giver det grobund for blended learning på 
pædagoguddannelsen? Det mener vi ikke i PLS, ihvertfald 
ikke hvis man aktivt har valgt, at man ikke ønsker at være 
internet studerende. 

Corona har vist os at e-læring, har de samme 
udfordringer som store forelæsninger. Man bliver talt 
på. Det er inaktiv læring. Dialogen er meget begrænset. 
Der er ikke på samme måde plads til sparring de 
studerende imellem og dem der i forvejen har svært ved 
at stille spørgsmål, da ikke alle er parate til at stå foran 
mange mennesker imens de er på uddannelsen. De kan 
hurtigere blive usynlige. Det fremmer ikke trivsel for 
dem, og en frygt for at de bliver tabt hen ad vejen vil vi 
ikke her ignorere. 

Studerende har brug for at mærke de andre i 
undervisningslokalet for at blive motiveret. Vi har brug 
for diskussionerne i pauserne, og en generel omgang 
med ligesindede. Det er i diskussion man opdager ved 
pædagogik er. Det læres og opdages, i det møde der 
opstår mellem mennesker. Vi vil ikke tage imod en 

undervisningsform der begrænser dette møde uden 
protest.

Det er en udfordring for gruppearbejdet, som er en 
stor og vigtig del af pædagoguddannelsen. Det er svært 
at øve sanglege, keramik, bevægelse og en masse andet 
med sine medstuderende over et webcam. Det er praktisk 
taget umuligt. Og selvom man i årevis har sparet så 
meget på pædagoguddannelsen, at det eneste æstetik 
der snart er tilbage, er drømmen om en fyldestgørende 
uddannelse, kommer blended learning ind fra højre som 
endnu en spareøvelse der skal dræne endnu mere af 
det menneskelige ud af uddannelsen. Det er simpelthen 
forfærdeligt. Pædagogik er arbejdet med mennesker, 
og samarbejdet med andre. Pædagogik virker fordi 
vi som mennesker sammen kan reflektere over vores 
handlinger, resultaterne deraf, og i fællesskab finde de 
korrekte metoder og handlinger. Sådan er det også på 
uddannelsen til pædagog. Det må i ikke tage fra os! Og 
det gør blended learning.

Men det er der jo ikke nogen i de høje sæder der tør 
spørge om. Mange pædagogstuderende har modtaget 
et spørgeskema om hvor godt blended learning er. Ja.. 
Hvor godt det er. Med spørgsmål der er så ledende, at 
resultatet kun kan give en misvisende ide om hvor godt 
de studerende synes det er, har man valgt helt at lade 
være med at spørge om det mest vigtige:

Bliver udbyttet af undervisningen dårligere end normalt. 
Der kan vi gratis give et svar: Ja.

Og svaret ville blive helt det samme hvis man spurgte om 
man ville foretrække in-face undervisning.

Så til det sidste spørgsmål, det allervigtigste: “Vil i 
have en dårligere uddannelse”, siger vi pænt nej tak. 
Gå væk med blended learning og give os den rene juice. 
Der er brug for pædagoger. Der er brug for de bliver 
så gode som muligt. For at det skal ske, skal vi have den 
uspolerede næring. Den har vi ikke fået alt for længe, og 
blended learning er på pædagoguddannelsen et udtryk 
for dårlig næring. Det er meget enkelt: Nej tak.
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Budget 2021
Følgende er hovedbestyrelsens forslag til budget 2021. 
Ændringsforslag til budgettet skal indleveres via www.pls.dk/forslag seneste 14 dage før Årsmøde

Budgetforslaget er baseret på et gennemsnitligt medlemstal på 7700 medlemer og et kontinget på 88 kr. om måneden.

Indtægter 
Kontingent -8.131.200
Andre indtægter -43.000
Indtægter i alt -8.174.200
 
Omkostninger 
Personaleomkostninger 4.984.600
Administrationsomkostninger 1.227.500
Kapacitetsomkostninger i alt 6.212.100
 
Andre publikationer/materialer 45.350
Mødevirksomhed 705.000
Tilskud 285.000
Andre aktiviteter 812.500
Aktivitetsudgifter i alt 1.847.850
 
Resultat før afskrivninger -114.250
Afskrivninger 0
Resultat før finansielle poster -114.250
Finansielle indtægter 0
Finansielle omkostninger 0
Ekstraordinære poster 20.000
Resultat (- = overskud) -94.250

Uddybning af budgetposter

Mødevirksomhed 
800100 Årsmøde 350.000
800110 Hovedbestyrelsen 200.000
800113 Internationale aktiviteter 15.000
800120 FU (forretningsudvalget) 60.000
800125 Daglig ledelse 30.000
800130 Møder med samarbejdspartnere 35.000
800135 Aktivister 15.000
800160 Arbejdsgrupper under HB 0
Mødevirksomhed i alt 705.000
 
Tilskud 
800400 Faste tilskud til afdelinger 165.000
800420 Ekstra tilskud til afdelingerne 40.000
800440 Lokal organisering 70.000
800450 Organisationstilskud (ESB, Perspektiv mv.) 10.000
Tilskud i alt 285.000
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Andre aktiviteter 
800112 Medlemshvervning (merchandise) 150.000
800117 Solidaritetspulje 12.500
800123 Praktikoplæg 40.000
800124 Nationale - Aktiviteter 40.000
800230 Intro oplæg 90.000
800252 Landsdækkende kursus/kursusgruppen 400.000
800253 Kursus for aktive 30.000
800257 Nytårskur 30.000
800258 Debatter/Folkemøde 20.000
800259 PLS-prisen 0
 
Andre aktiviteter i alt 812.500
 
Administrationsomkostninger: 
Advokatudgifter/HealthCare 20.000
Revision 30.000
Personalearr, seminar, julefrokost 24.000
Tog og bus 1.000
Fortæring 25.000
Repræsentation 10.000
Leasing af kopimaskine, tællerafg. 30.000
Girokort, kuverter, brevpapir 5.000
Porto alm. brev/forsendelse 5.000
Porto/gebyr uds. af giro/pbs 200.000
Andre fragtudg. cykelbud mv. 3.000
Telefonudgifter, omstilling mv. 10.000
Kontorartikler 15.000
Diverse aktivitetsmateriale 0
IT drift 240.000
Kopipapir, toner mv. 15.000
Aviser/tidskrifter/bøger 1.500
Diverse (DR-licens + EDB BUPL) 3.000
Husleje, el, varme 450.000
Serviceaftaler ( alarm, cooler, frankering mv.) 15.000
Reparationer og vedligeholdelse 10.000
Rengøring efter regning samt artikler 65.000
Inventar (møbler, pc‘er, mobiler mv) 50.000

Administrationsomkostninger i alt 1.227.500
 
Andre publikationer/materialer 
807080 Internet - hjemmeside 6.800
807081 Nyhedsbrev 2.000
807083 Facebook 8.600
807084 Grafiskproduktion /billeder / programmer 10.000
807085 Google (system) 7.000
807086 Google (annoncering) 10.950
Andre publikationer i alt 45.350

Hovedbestyrelsens indstilling til kontingentfastsættelse
HB indstiller, at kontingentet ikke ændres i den kommende periode og derfor fastholdes på 264 kr. pr. 
kvartal.
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Jesper Olsen, VIA Aarhus
Halløj med jer Dejlige PLS’ere, Mit navn er Jesper, Eller 
som nogen ynder at kalde mig ”Justin”. Jeg er 26 år og 
bor i det sydlige Aarhus i en gammel lejlighed, med en 
overbo som hader larm. Hvilket ikke går super godt 
i spænd med mig, da jeg godt kan være lidt højlydt om 
aftenen. Dvs jeg er totalt modsat når jeg skal op, snak 
ikke med mig før jeg har fået min kaffe. Jeg startede i 
februar 2019 og er i min 2 praktik med en dejlig 0 klasse 
og har dermed valgt skolefritidsspecialiseringen.  
Jeg har været aktiv i PLS fra mit første introoplæg, hvor 
jeg var deltager. Siden da har jeg holdt en del oplæg selv 
og har siddet i hovedbestyrelsen i snart halvandet år. Mit 
først Hovedbestyrelsesmøde var lige før sommerferien 
på Tåsinge. Her fandt jeg ud af hvor fedt man kan have det 
i en fagforening og samtidigt være dybt seriøse.

Min tid i PLS har givet mig blod på tanden og lysten til 
at gøre PLS stærkere og jeg føler jeg virkelig kan gøre 
en forskel ved at sidde i forretningsudvalget og det er 
derfor jeg stiller op til FU. Jeg har efterhånden et godt 
kendskab til PLS, og har set det fra alle vinkler, fra 
menig medlem, tovholder og HB rep. 

Min motivation for PLS var da jeg startede det sociale, 
jeg har oplevet at for at vi kan have et godt fællesskab, 

skal man have styr på sine ting, og vigtigst en lyst til at 
gøre en forskel. Dette gælder både i det daglige arbejde I 
HB, FU men også ude i afdelingerne og hos de kerneaktive 
og tillidsvalgte, hvilket jeg har haft en passion i mit 
tidligere arbejde i PLS, om at styrke. Når man kommer 
ind i PLS, er det okay ikke at vide alt, vi hjælper hinanden 
på vej og løfter i samlet flok. Det vil jeg gerne være med 
til at bakke op om og arbejde med, derfor stiller jeg op 
til FU.

Hvis i ønsker at spørge ind til min opstilling eller har 
et godt råd til hævne mig på min overbo for at banke i 
gulvet, så kan i altid skrive til mig på Jeol1994@live.dk 
eller fange mig på 22766946.

Jeg ønsker jer alle et fedt Årsmøde!!!

Emma Svane, UCN Hjørring

Halløj! Jeg hedder Emma, jeg er 24 år og bor i en lille 
lejlighed i Hjørring. Jeg læser til pædagog på UCN i 
Hjørring, lige nu er jeg i min 3. praktik i en vuggestue i 
Brønderslev. 
Jeg startede på uddannelsen i februar 2018 og skrev 
mig med det samme op til at være i aktiv, dog blev 
jeg først rigtig aktiv efter en kursusweekend, og 
har nu været aktiv i PLS i 2 år. Jeg har siddet som 
hovedbestyrelsesrepræsentant i Hjørring afdelingen, 
hvilket jeg har gjort i 1 år indtil jeg blev valgt ind i 
forretningsudvalget.  

I min tid som aktiv i afdelingen, har jeg været med til at 
gøre PLS synlig på studiestedet ved at lave forskellige 
aktiviteter og arrangementer på campus. Under mit 
PLS arbejde i hovedbestyrelsen har jeg blandt andet 
arbejdet aktivt med opkvalificering af tillidsvalgte i 
afdelingerne, da jeg synes det er enormt vigtigt, at de 

Kandidater til forretningsudvalget
Der skal vælges 4 ordinære forretniningsudvalgsmedlemmer. Deadline for opstilling til FU er lørdag kl. 18.30
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tillidsvalgte ved hvad posterne indebærer og hvordan de 
opfylder deres poster bedst muligt. 

Jeg vælger at genopstille til forretningsudvalget, da 
jeg er meget interesseret i studiepolitik, og samtidig 
brænder for at få en bedre pædagoguddannelse 
og dette sker ikke uden folk, der kæmper for det!  
Derudover vil jeg gerne arbejde med at styrke PLS som 
et samlet organ. Jeg ønsker at skabe et bindeled mellem 
hovedbestyrelsen og vores resterende medlemmer, samt 
gøre hovedbestyrelsens arbejde mere gennemsigtigt, så 
vores medlemmer lettere kan opnå indsigt i arbejdet. 
Jeg har siddet i forretningsudvalget siden september 
2020, og jeg synes ikke jeg har nået at vise mit værd 
endnu, hvilket også er en af grundene til at jeg vælger 
at genopstille.

Hvis I vælger mig ind i forretningsudvalget, så får I en 
person der altid er glad og aldrig er stille ;-)

Kasper Bøyen Kirk, UCN Hjørring

Jeg hedder Kasper Bøyen Kirk, er 24 år, bor alene i en 
lejlighed i Hjørring. Er ”lidt” nørdet og ryger blå Pall 
Mall. Starte på uddannelsen i februar 2018, går nu på 
dagtilbuds specialisering.  
Har været aktiv i PLS Hjørring siden 2018, og blev valgt 
i forretningsudvalget i 2019 og vil grene fortsætte med 
arbejdet i FU. Det har været spændende og sidde i FU med 
nogle vildt kompetent mennesker i et år, og tror næste 
periode bliver mindst ligeså, hvis ikke mere, spændende.  

Det seneste år jeg har arbejdet med OK21, og er en af dem 
i PLS der ved mest om dette. Arbejdet med OK21 vil jeg 
meget gerne fortsætte med i 2021. Jeg glæder mig til at 
se den proces der ligger i arbejdet med OK21, for vi SKAL 
have bedre arbejdsforhold i praktikkerne.

Jeg har også været så heldig at deltage i Ny Faglig 
Uddannelse For Unge, hvor jeg har mødt vildt dygtige og 
engagerede mennesker indenfor lige præcis deres fag. 

Jeg startede min helt fantastiske rejse med PLS i juni 
2018 med HB, og har fået flere værdier siden dengang. 
Jeg kender organisationen fra mange vinkler, det har 
gjort at jeg brænder for organisationen, og har bidraget 
til mit gå-på-mod.  

Jeg vil mest af alt arbejde for solidariteten!!!

Hvis I ønsker uddybninger til min opstilling eller andet 
er I mere end velkomne til at kontakte mig på:

Mail: kasperbkirk@gmail.com eller kasper@pls.dk 
telefon: 28121995

Jeg ønsker alle et virkelig godt Årsmøde!
 

Nana Augustine Stubbe, 
UCN Thisted

Hej!
Mit navn er Nana Augustine Stubbe, jeg er 24 år og bor i 
en lille by udenfor Thisted, med min kæreste og mine 2 
bonusbørn på 11 år.

Til daglig studere jeg på pædagoguddannelsen i Thisted, 
hvor jeg lige nu er i min 2. Praktik, med specialiseringen; 
Social og Special.
Jeg sidder pt. som tovholder og hovedbestyrelses 
repræsentant i vores lokale PLS-afdeling i Thisted.
Jeg har siddet som HB-repræsentant stort set siden jeg 
startede som aktiv i min PLS-afdeling, og har siddet som 
tovholder, det sidste år.
Jeg har altid interesseret mig for politisk arbejde, hvor 
jeg i mine ”yngre dage” også har været aktiv i politiske 
ungdomsorganisationer.
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Jeg har derfor også erfaring indenfor området, og 
nyder at tage ud og ikke bare møde nye mennesker, 
men diskutere og lærer mere om både politik, vores 
organisation sammenlignet med andre og hvordan vi 
altid kan forbedre og udvikle os.

Jeg stiller op til FU fordi jeg brænder for PLS, jeg 
brænder for fagforeningsarbejdet og synes det er både 
spændende og lærerigt!
Jeg mener vores uddannelse er fremtiden, jeg mener vi 
pædagogstuderende ikke bare opbevare og passer på 
børn og voksne!
Jeg mener vi er en essentiel del af velfærdssamfundet, 
og jeg brænder for at kæmpe for, og tale vores sag!

Jeg håber at blive valgt til FU, for netop at kunne 
være med til at male og forme vores fremtid, ikke kun 
som pædagogstuderende men også som kommende 
pædagoger!

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på 
mail Nana-stubbe@live.dk eller telefon 28680936

Emil Amtoft KP Carlsberg

Jeg hedder Emil Amtoft, 22 år gammel, studerer på 
Campus Carlsberg på Vesterbro, og er en ildsjæl, når det 
gælder PLS. Jeg er på mit 5. semester, hvilket betyder 
jeg ikke er i praktik i øjeblikket. Jeg brænder for at gøre 
en forskel for verdens bedste studieorganisation. Jeg vil 
kæmpe for, at afdelingerne kommer tættere sammen, og 
flere lokale aktive får et kendskab til hinanden. Det vil jeg 
gøre i samarbejde med det nuværende forretningsudvalg, 
hvor vi facilitere forskellige arrangementer.

Jeg er målrettet, struktureret og organiseret, og vil 
have tingene til at lykkes – så selvom corona er der, 
synes jeg stadig det er vigtigt, at der er tid til at spas og 
løjer, hvor det ikke gælder om at holde møder hele tiden, 

men lige så meget grine, fyre (dårlige) jokes af og feste 
på en sikker måde. Vi har set corona har givet os nogle 
begrænsninger, men også nogle muligheder, og det er 
med at udnytte dem før man glemmer det.
Jeg ved, hvor stor en betydning det sociale har i PLS, 
heriblandt i afdelingen, men også i hovedbestyrelsen 
hvor jeg har siddet i snart 2 år. For mig har det sociale 
betydet rigtigt meget, hvilket jeg gerne vil give videre 
til andre medlemmer i PLS, så de også får udvidet deres 
netværk, og lære endnu flere mennesker at kende i PLS – 
hvem ved måske bliver det din kommende kollega en dag.
Kvaliteten på vores uddannelse har været nedadgående 
længe, og er lige yderligere blevet varslet forringelser 
med 127,5 mio. kr. som ellers var lovet et kvalitetsløft til 
uddannelsen. Det er under al kritik og et kæmpe problem, 
der langt fra nok timer til fordybelse og feedback på 
uddannelsen i forvejen. Det er for dårligt, og det er 
vigtigt at vi som studieorganisation signalerer, at vi 
ikke er tilfredse med beslutningen, og tager aktiv del 
i, hvordan vi synes pædagoguddannelsen skal formes og 
dannes fremadrettet. Det vil jeg være med til at påvirke 
gennem bl.a. demonstrationer, debatindlæg og podcasts.

Jeg tror på, at den enkelte afdeling ude på det enkelte 
uddannelsessted ved bedst, hvordan studiemiljøet 
fungere, siden de er en del af det, og har mulighed 
for at påvirke det. Ligeledes er det vigtigt, at vi som 
studieorganisation har lokale afdelinger, der kan sige 
fra over for ledelsen, når de tager de studerendes borde 
eller aflyser for meget undervisning uden der kommer 
erstatningsundervisning. Derfor vil jeg kæmpe for, at vi 
får flere afdelinger i PLS, fordi faglighed, fællesskab og 
tryghed betyder meget for mig.

For mig er det vigtigt vi har et geografisk 
spredt forretningsudvalg, så det er nemmere at 
komme rundt i landet og møde de aktive, og vores 
eksterne samarbejdspartnere, herunder elev og 
studenterbevægelsen (ESB), som fremadrettet kommer 
til at lave aktioner imod uddannelsesnedskæringer, 
sætte sit præg uddannelse til kommunalvalg i 2021 og 
meget mere! Det betyder meget for vores solidaritet, 
fællesskab og trivsel, at vi står sammen, og vi har et 
godt kendskab til hinanden lokalt såvel som nationalt.

Jeg håber på jeres tillid.

Har I nogle spørgsmål, så må I meget gerne ringe eller 
skrive på 40 47 22 82 eller emilrisk@hotmail.com

Jeg ønsker jer alle et godt Årsmøde.

Med venlig hilsen
Emil Amtoft
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Ida Thyregod Andersen, VIA Arhus

Kære Årsmøde,

Mit navn er Ida Thyregod Andersen, jeg er 26 år og er pt. 
bosat i Århus. 

Jeg stiller op som faglig sekretær, fordi jeg brænder 
for mit fag og det faglige arbejde. Jeg kender vores 
organisation, og har oplevet den både i gode og dårligere 
tider. 

Jeg har været aktiv i PLS´ i over tre år nu. Da jeg 
startede på pædagoguddannelsen for over tre år siden, 
havde jeg aldrig lavet politik før, men jeg var fyldt op 
med værdier og meninger. Jeg blev dengang fanget af 
den tidligere organiseringsmedarbejder, Simon, som fik 
mig med i fællesskabet.
Jeg blev færdiguddannet på pædagoguddannelsen i juni 
2020, yeah, og er nu klar til lave PLS-arbejde fulltime.
Jeg har efterfølgende haft mange kasketter på i PLS´ regi. 
Jeg startede med at være tovholder og HB-repræsentant 
i Århusafdelingen, men har det sidste 1,5 år også siddet i 
forretningsudvalget (FU). Det har for mig været vigtigt 
at have haft en personlig erfaring, med de forskellige 
dele af PLS, så jeg som faglig sekretær bedst muligt ville 
kunne støtte op i PLS´ som samlet organisation.

Min interesse for uddannelsespolitik og fagpolitik 
er også kun vokset gennem årene. Jeg kan allerede nu 
mærke på egen krop, betydningen af de mangler som 
vores uddannelse har. Hvordan jeg mangler basisviden 
i mit arbejde som pædagog, og hvordan jeg for første 
gang, under et PLS´ kursus, er blevet bedt om at 
skulle definere hvad pædagogik er. Det er for mig ikke 
acceptabelt. Jeg mener at der rent politisk skal tages 
ansvar for pædagoguddannelsen, og for at vi skaber 
kvalitet på uddannelsen. For det vi lærer nu, er ikke godt 
nok.

Jeg mener ikke at man kan give den enkelte 
studerende ansvaret for dets egen uddannelse, det er 
uddannelsesstedets ansvar, og dermed et politisk ansvar. 
Og hvem skal sikre at uddannelsesstederne lever op til 
deres ansvar? Det skal vi selvfølgelig, som et stærkt PLS!
Det betyder ikke at de studerende ikke selv må fordybe 
sig i særinteresser, det må de hjertens gerne. Det betyder 
bare at vi skal sikre en uddannelse, af høj kvalitet, for 
alle studerende. 
Denne kvalitet vil jeg gerne være med til at skabe. Den 
mener jeg skal skabes gennem et stærkt politisk pres, 
og gennem at vi, som pædagogstuderende, råber op 
om vores vilkår og om vores fremtidige vigtighed og 
betydning i samfundet - og det skal vi gøre sammen.

Der hvor vi i PLS er stærke, det er i fællesskabet, og det 
er i at skabe et fællesskab, som bygger på åbenhed, accept 
og forståelse. Dette gør mig utrolig stolt, at kunne få lov 
til at være en del af. Især i tider som disse, hvor vi i 
Danmarks politiske landskab, stadigvæk ser forsøg på at 
splitte os som samfund. At man taler om dem og os, frem 
for at tørne os sammen, til ét folk. 

Derfor mener jeg også at vi har et ansvar som 
feministisk organisation, pædagogstuderende og 
mennesker. Et ansvar for at sige fra over for et samfund, 
hvor diskrimination og racisme, stadigvæk er en del af 
menneskets hverdag. 

Jeg håber at Årsmødet, vil tage denne kamp med mig, for 
jeg ved at vi fortjener en bedre uddannelse, og et bedre 
samfund.

Skulle der være spørgsmål omkring mit kandidatur, så 
kontakt mig endelig på enten ida@pls.dk eller på tlf. 
31791850. 

Mvh. Ida Thyregod Andersen.

Kandidater til faglig sekretær
Der skal vælges 3 faglige sekretærer.. 
Deadline for opstilling til posten som faglig sekretær er lørdag kl. 18.30
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Mikkel Bøgh Eriksen, 
UCL Svendborg

Mit navn er Mikkel Bøgh Eriksen. Jeg er 29 år gammel og 
studerer til pædagog på UCL Svendborg. 

Jeg vælger at genopstille til faglig sekretær, 
fordi jeg fortsat ønsker at være en del af en aldrig 
afsluttet kamp for bedre rettigheder og vilkår til de 
pædagogstuderende. 

Vi er stadig ikke ude af ansættelsesforholdet i 
praktikkerne, vi får stadig al for lidt undervisning, og 
vores undervisere har stadig ikke nok tid til at give os en 
fyldestgørende feedback. Men vigtigst af alt mener jeg, 
at den målstyrede uddannelse skal væk! 

Vi har i øjeblikket mange politikere, der gerne vil 
gøre en ekstra indsats for børnene. Men det er de 
færreste af dem, som har den viden, vi som studerende 
bestrider. Vi ved, at det er essentielt, at vi får en 
individualiseret uddannelse med plads til forskellighed 
og mangfoldighed. Vi har brug for tid og plads til at 
fordybe os og dygtiggøre os inden for de områder af 
pædagogikken som interessere os mest. For nogen er 
det, det æstetiske, for andre idræt og bevægelse. Vi skal 
sørge for, at der er en bred vifte af farver på paletten. 
Og for at gøre politikerne opmærksomme på det, er vi 
nødt til forsat at være i stand til at male billeder, der 
beskriver hvorfor det er livsnødvendigt at kunne spejle 
sig i en abondance af farver og forskelligheder for at 
kunne danne sin egen identitet i et samfund, som har 
brug for kreativitet og opfindsomhed mere end fysisk 

styrke og udenadslære. 

Det seneste år har jeg været frikøbt som faglig sekretær, 
her har vi i PLS kæmpet mange spændende kampe. 

Et gennemgående tema i vores kampe er, at det ofte 
er david mod goliat, når vi som PLS byder op til 
dans med Kommunernes Landsforening, Uddannelse- 
og Forskningsministeriet, Rektorkollegiet på 
Professionshøjskolerne og alle de andre interessenter, 
hvis interesser ikke altid er de samme som vores. Som 
studenterorganisation kan vi ikke blot se på, mens vores 
vilkår og rettigheder forringes. 
I stedet må vi trække i arbejdstøjet og holde fanen 
højt. For vi må ikke glemme de daglige kampe for at 
opretholde vores rettigheder, når der lokalt og nationalt 
forsøges at indskrænke dem. 

Et af de bedste eksempler herpå var, da Hillerød Kommune 
pludselig begyndte at presse pædagogstuderende til at 
arbejde gratis i Covid-19s navn. Naturligvis ville vi som 
pædagogstuderende gerne hjælpe samfundet ud af en 
stor kattepine, men det måtte ikke blive på bekostning af 
vores egne levevilkår, som allerede inden Covid-19 var 
testet af en SU, der er for lav til at leve af, og en praktikløn 
hvor enlige og studerende med handicaptillæg mister op 
mod 5.000 kr. om måneden. Yderligere hørte vi fra vores 
medstuderende, at de i hobetal mistede deres studiejobs, 
jobs der er helt essentielle for at få et meget stramt 
budget som studerende til at gå op. Og pludselig bad 
Hillerød Kommune os arbejde gratis – uden ordentlige 
vilkår eller rettigheder. Det kunne PLS selvfølgelig ikke 
accepterer. 

Derfor gik PLS sammen med Lærerstuderendes 
Landskreds ind i kampen og mindre end en uge senere, 
havde vi sammen med Kommunernes Landsforening lavet 
en aftale om kommunale jobbanker, hvori de pædagog- 
og lærerstuderende var sikret løn og rettigheder efter 
gældende overenskomst. Det var en fed følelse at have 
været med til!

Igennem det næste år er der mange punkter på den politiske 
og faglige dagsorden, som PLS skal være med til at gøre 
til en central del af samfundsdebatten. Evalueringen 
af pædagoguddannelsen er allerede opstartet, og vi 
skal fortsat sikre, at PLS som de studerendes stemme 
bliver hørt og får mest muligt indflydelse på den nye 
pædagoguddannelse, så den kan blive markant styrket. Vi 
står som organisation og pædagogstuderende også over 
for en overenskomstforhandling i 2021, en som uden 
tvivl bliver svær i efterskælvet af Covid-19, men også 
en forhandling hvor vores rolle bliver, at være dem, 
der råber vagt i gevær, hele Danmark skal vide, at vores 
vilkår i praktikken er dybt uretfærdige.  
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I PLS har vi et fællesskab på tværs af uddannelsessteder, 
som er vigtigt at værne om. Det er fantastisk at være 
en del af en organisation, hvor pædagogstuderende 
organisere og politisere sig for at gøre en forskel for 
deres medstuderende. Yderligere oplever jeg, hvordan 
man i PLS opbygger sociale relationer og venskaber 
på tværs af landet, som jeg er sikker på at vil vare ved 
resten af livet. Derfor er PLS en organisation, som jeg er 
stolt og ydmyg over at have fået lov til at være en del af, 
og som jeg fortsat håber at kunne bidrage til. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig 
på telefon 4139 3746 eller mail mikkel.b@pls.dk.
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FU, HB, EEO, DGS, FTF - er forkortelser som ofte bliver 
nævnt på talerstolen. Er du i tvivl om, hvad det betyder, 
så fortvivl ikke. Vi har samlet en liste over de mest 
almindelige forkortelser her.

PLS internt

PLS: Pædagogstuderendes Landssammenslutning

HB: Hovedbestyrelsen i PLS. Består af 
forretningsudvalget (og 1-3 repræsentant fra hver 
lokalafdeling.) En HB’er er derfor en person, der sidder 
i HB.

FU: ForretningsUdvalget. Består af de tre faglige 
sekretærer samt fire Årsmødevalgte ordinære 
forretningsudvalgsmedlemmer.

Daglig ledelse/De frikøbte: De faglige sekretærer. De 
tre Årsmødevalgte faglige sekretærer kaldes ofte ”de 
frikøbte” i daglig tale.

Sek: Sekretariatet - PLS’ lokaler i København.
Professionshøjskolerne

PH’er/UC’er: Professionshøjskoler/University Colleges - 
Uddannelsesstederne

DSR: De Studerendes Råd 

PH-DSR: De studerendes råd på en hel 
professionshøjskole. Samlet organ for alle de 
forskellige uddannelsesretninger og uddannelsessteder 
på en professionshøjskole. Herigennem udpeges to 
studerende til professionshøjskolens bestyrelse. 

ESB Elev- og studenterbevægelsen
Elev- og studenterbevægelsen er en samling af elev og 
studieorganisationer i Danmark. Foruden PLS sidder der 
også:

LH: Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. 
Elevorganisation for elever på handelsskolerne.

EEO: Erhvervskolernes ElevOrganisation. 
Elevorganisation for elever på de tekniske skoler og de 
tekniske gymnasier.

DGS: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. 
Elevorganisation for gymnasieelever. Har tidligere 

været to organisationer men blev endeligt sammenlagt 
til én organisation i 2004 efter over 20 års splittelse.

SLS: Sygeplejestuderendes LandsSammenslutning. 

LL: Lærerstuderendes Landskreds.

SDS: Sammenslutning af Danske 
Socialrådgiverstuderende.

DSF: Danske Studerendes Fællesråd. En 
paraplyorganisation for studenterråd på de forskellige 
danske universiteter.

Alle de ovenstående organisationer mødes hver 3. 
måned i det, der kaldes elev - og studenterbevægelsen 
(ESB). 

Fagbevægelsen

SL: Socialpædagogernes Landsforbund. Repræsenterer 
medarbejdere på de socialpædagogiske institutioner 
i Danmark (ca. 35.000). Repræsenterer mest uddannede 
pædagoger, men også medhjælpere. PLS har to 
pladser i Socialpædagogernes hovedbestyrelse og 7 
observartørpladser på deres kongres hvert andet år. 
Vi har dog ingen stemmeret. Er tidligere gået under 
forkortelsen SL (Socialpædagogernes Landsforbund) 
og bliver i forglemmelse engang imellem stadig omtalt 
sådan. 

LFS: Landsforeningen For Socialpædagoger. LFS 
repræsenterer alle pædagogiske medarbejdere i 
København. Uddannede og ufaglærte medarbejdere på 
almindelige såvel som socialpædagogiske institutioner. 
LFS er en del af FOA.

BUPL: Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, 
Forbundet for pædagoger og klubfolk repræsenterer 
pædagoger, der arbejder i vuggestuer, børnehaver, 
fritidshjem, SFO og klub. PLS har to pladser i BUPL’s 
hovedbestyrelse og 10 pladser på deres kongres hvert 
andet år. Vi har stemmeret både i HB og på kongressen.

FOA: Fag Og Arbejde - tidligere kendt som Forbundet 
af Offentlige Ansatte. FOA er bl.a. medhjælpernes 
fagforening.

FH: Fagbevægelsens Hovedorganisation er Danmarks 
største hovedorganisation. Er en paraplyorganisation, 

Hvad snakker de om?
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der samler de forskellige fagforbund under sig. Er en 
sammenlængning af FTF og LO
Fagbevægelsens ungdom: Fagbevægelsesns Ungdom er 
et netværk for alle de ungdomsafdelinger, der er under 
medlemsorganisationerne i FH

DSR: Dansk SygeplejeRåd

DLF: Danmarks LærerForening

DS: Dansk Socialrådgiverforening

DM: Dansk Magisterforening. Fagforening for bl.a. 
underviserne på pædagoguddannelsen.

NLS: Står for Nordiske Lærerorganisationers 
Samråd, og er et fagforeningssamarbejde mellem 
lærer- og pædagogfagforeninger i hele Norden. Fra 
Danmark deltager BUPL og Danmarks Lærerforening. 
Studenterforummet hører under NLS; et forum PLS er 
en del af.

Andet

KL: Kommunernes Landsforening. Er kommunernes 
repræsentant ved de årlige forhandlinger 
med regeringen om kommunernes økonomiske 
rammer for det kommende budgetår. KL er en 
arbejdsgiverorganisation og forhandlingspart over for 
de kommunalt ansattes fagforbund.

Forligsinstitutionen: Statens Forligsinstitution 
har til formål at hjælpe arbejdsmarkedets parter 
med at afslutte overenskomster uden arbejdsretslige 
konflikter. 

Ministeriet og ministeren:  Når der siges dette, så 
tænkes der oftest på det ministerium (Uddannelses 
og forskningsministeriet), som pædagoguddannelsen 
hører under samt de politikere og embedsmænd, som 
PLS har kontakt med. 

Moderniseringsstyrelsen:En styrelse under 
Finansministeriet, der blev dannet i 2011 primært 
ved en sammenlægning af de tidligere styrelser 
Økonomistyrelsen og Personalestyrelsen.
Moderniseringsstyrelsens tager sig af statens 
overordnede arbejdsgiveropgaver på det løn-, pensions- 
og personalepolitiske område. Moderniseringsstyrelsen 
indgår overenskomster med de ca. 180.000 statsligt 
ansattes fagforbund, samt rådgiver og varetager 
konsulentopgaver for ministerier og styrelser. 
Hver gang skiftende regeringer er kommet med 
forslag til effektiviseringer og besparelser i den 
offentlige sektor, er disse typisk udarbejdet i 
Moderniseringsstyrelsen.

EVA:  Danmarks Evalueringsinstitut, der evaluerer 
uddannelser – fra daginstitutioner til universiteter. 

DCUM: Dansk Center for UndervisningsMiljø. Da elever 
og studerende ikke er under Arbejdsmiljøloven, taler 
man i stedet om undervisningsmiljø – centret er 
rådgivende for de relevante ministerier. 

REP-rådet: Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og 
Professionsbacheloruddannelser er det rådgivende 
organ for ministeriet. 

Ordbogen

Arbejdsmarkedsparter: Dækker fagforeninger og 
arbejdsgiverorganisationer.

Arbejdsretten: En domstol, der behandler tvister om 
arbejdsmarkedets kollektive overenskomster.

Beskæftigelsesparametre: Parameter betyder: En 
medvirkende faktor eller størrelse som har betydning 
i en bestemt sammenhæng. Et beskæftigelsesparameter 
betyder således, den måde man måler på eksempelvis 
beskæftigelsesprocenten inden for et bestemt område.

Bisidder: Kan være en ven, pårørende eller frivillig.  En 
bisidder kan tage med til møder eller andre samtaler 
og fungere som et sæt ekstra øjne og øre. En 
bisidder har oftest observatør-rolle og er underlagt 
tavshedspligt.

Campus: (latin: åben plads, campi i flertal) Et 
campus  er et sammenhængende universitets- eller 
uddannelsesområde.

Cis/ciskønnet: En person hvis tildelte køn stemmer 
overens med deres kønsidentitet. Det køn personen 
gives/tildeles ved fødslen er også det køn, de føler sig 
som.

Den danske model: Den danske model er betegnelsen for 
det særlige danske arbejdsmarkeds organisering hvor 
løn- og arbejdsvilkår på reguleres gennem kollektive 
aftaler.

Diskurs: En social forståelse af et emne, der har 
betydning for hvordan man forstår og taler om det.

E-learning: E-læring står for elektronisk-læring og er 
det vi populært kalder netstuderende
Forhandlingsfællesskabet: Forhandlingsfællesskabets 
formål er at sikre organisationerne størst mulig 
indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i 
kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved at 
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optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og 
arbejdsvilkår. Der er 52 medlemsorganisationer med i 
alt ca. 573.000 medlemmer. Forhandlingsfællesskabet 
repræsenterer hovedparten af de ca. 649.000 ansatte i 
den offentlige sektor.

Forligsinstitutionen: Forligsinstitutionen 
blev etableret i 1910 og har til opgave at bistå 
ved interessekonflikter på arbejdsmarkedet. 
Interessekonflikter foreligger når overenskomster er 
opsagt og skal fornys. Interessekonflikter foreligger 
endvidere når der rejses krav om overenskomst 
på et område, hvor der ikke tidligere har været 
en overenskomst. Forligsinstitutionen har således 
til formål at hjælpe arbejdsmarkedets parter med 
at afslutte overenskomster uden arbejdsretslige 
konflikter

Framing: Hvordan man rammesætter eller indrammer 
noget. Framing er et led i kommunikationsteori og 
fokuserer på hvilke associationer der er knyttet til et 
bestemt fænomen.  Framing bruges til, at vinkle, dreje 
eller indramme debatten om et fænomen, med henblik 
på at styre hvorledes fænomenet skal diskuteres.

Hovedaftalen: Hovedaftalen er en kollektiv aftale, 
hvis indhold er kopieret på store områder uden 
for DA-LO-området (Dansk Arbejdsgiverforening og 
LandsOrganisationen i Danmark(det der nu hedder FH)); 
den fastslår bl.a. de ansattes ret til at organisere sig 
samt fredspligten, dvs. pligten for arbejdsmarkedets 
parter til ikke at varsle eller udøve konflikt i en 
overenskomstperiode vedrørende forhold, som er 
reguleret i overenskomsten. Endvidere er spørgsmål 
om varsling af konflikt (interessekonflikt), om 
urimelige afskedigelser og Afskedigelsesnævnet og om 
fællesmøder reguleret i Hovedaftalen; den indeholder 
også bestemmelser om tillidsrepræsentanter, 
arbejdsledere og medejerskab af virksomheder, ligesom 
den fastslår grundprincippet om arbejdsgiverens 
ledelsesret.

Lockout: Lockout vil sige at arbejdsgiver udelukker 
de ansatte i en virksomhed eller inden for et 
overenskomstområde fra at arbejde. Det er således 
modsvaret på arbejdstagernes strejker. Ved en lockout 
udelukkes de ansatte indtil de finder en løsning på den 
opståede konflikt.

Neoliberalisme: Den neoliberale stat har til opgave 
at støtte markedet i at ‘udvikle sig optimalt’, derfor 
har staten til opgave at intervenere ift de legale, 
institutionelle og kulturelle betingelser der kan 
fremme konkurrencen. Neoliberalismen er et flydende 
begreb bestående af idéstrømninger, der eksisterer 
i og tilpasser sig forskellige nationale kontekster. 

Neoliberalismens fleksibilitet og tilpasningsdygtighed 
er nogle af årsagerne til dens store gennemslagskraft 
verden over.
Neoliberalismens grundtanke kommer til udtryk 
ved en stærk politisk-økonomisk regulering af 
samfundet. Den bygger på tanken om markedet, som 
værende regulator for alle aspekter i et samfund. 
Markedets frie bevægelighed skal dog sikres gennem 
statslige reguleringer oginterventioner og bygger på 
konkurrencens drivkraft som et spørgsmål om udbud- 
efterspørgsel. Neoliberalismens skarpe fremhævelse 
af markedet skiller sig fra den klassiske liberalismes 
værdier om individuel frihed, forsamlingsfrihed 
og ytringsfrihed. Det er karakteristisk, at 
Neoliberalismens idéer er udsprunget i en tid, hvor 
totalitære styrer; som Nazismen og Kommunismen, 
dikterede store dele af den vestlige verdens nationer.

New Public Management (NPM): En række reform- og 
ændringstiltag, der har til formål at implementere 
strategier i den offentlige sektor for at modernisere 
og effektivisere de offentlige forvaltninger. Dette 
skal ske ved markedsgørelse af den offentlige sektor. 
Velfærdsinstitutionerne skal ændres til servicetilbud 
med det mål for øje, at de skal fungere på lige 
markedsvilkår. Som følge heraf vil de være i konstant 
intern konkurrence. Grundlæggende er det derfor, at 
NPM er centreret om en generel optimeringslogik, som 
ønsker at effektivisere hele samfundet.
NPM benytter sig bla. af Public choice-teorien. Af denne 
udspringer de to begreber “principal” og “agent”. 
Principalen som lederen, der uddelegerer, kontrollerer 
og styrer udførelsen af arbejdsopgaver, og agenten 
som modtager og udfører de arbejdsopgaver, der 
uddelegeres.
Et redskab inden for NPM er kontrakttænkning, da 
sikkerhed for arbejdstager/agenten ikke skal forstås 
som sikret beskæftigelse bundet af kollektive aftaler 
(eks. overenskomst), men derimod knyttes til individets 
employability. Kontrakttænkningen anses som den 
mest rationelle metode for principalen at regulere 
og styre agenterne, da de ifølge NPM-tankegangen vil 
handle efter egen interesse, og derfor finde metoder 
og opbygge systemer, der favoriserer dem selv. 
Derimod ønskes det, at de ansatte konkurrerer ud fra 
de færdigheder, kompetencer og erfaringer, de har 
erhvervet sig. Ønsket om en magtkoncentration i de 
øverste ledelseslag begrundes ud fra denne forståelse,
hvor mistillid er en grundsten i ethvert marked, hvilket 
igen følgeligt resulterer i en anskuelse af en output-
kontrolleret kvalitetsmodel som meningsfyldt.

Newspeak (nysprog): Begrebet Newspeak har sin 
oprindelse tilbage fra George Orwells roman “1984”. 
Han problematiserede det autoritære samfund med 
dets systemer af overvågning og kontrol, og det er disse 
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teser, der gang på gang får os til at vende tilbage til 
Orwell og er med til, at det stadig kan være relevant 
i vores samtid. Orwell introducerer det såkaldte 
“nysprog”, som skulle erstatte “gammelsprog”:
“Når Nysprog endeligt var slået igennem og 
Gammelsprog var glemt, var det meningen, at det skulle 
være umuligt at tænke en kættersk tanke, det ville sige 
en tanke, der afveg fra Ensocs grundsætninger, i det 
mindste for så vidt angik de tanker, der kan udtrykkes 
i ord.”

Nysprogets strategi har dermed til hensigt, at gøre 
det umuligt, at udtrykke kritik, der afviger fra den 
styrende politiske ideologis tanker.
Kritikken kan gå på : At det er samme strategi, der gør 
sig gældende i Newspeak i dag, som har til formål at 
afmontere kritik af den neoliberale diskurs.
I den pædagogiske praksis er der forskellige eksempler 
på neoliberale afmonteringssætninger, som afværger 
kritik. Man kan altså se Newspeak som et neoliberalt 
hverdagssprog - også kaldet et managementsprog, som 
hele tiden forsøger at afværge og undlade at svare på 
kritik. På denne måde bliver pædagogen umyndiggjort 
og mister sin evne til at kunne tænke og ytre sig 
kritisk - fx i forhold til effektivisering og besparelser 
i institutionen. Den neoliberale tankegang bygger på 
effektivitet, gode resultater og konkurrence, og da 
kritik kræver refleksion og tid til at fundere over 
etiske spørgsmål og dilemmaer, er dette ikke optimalt 
og skal afværges.

Overenskomst: Kollektiv aftale på arbejdsmarkedet 
mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, som fastlægger 
centrale vilkår i forbindelse med ansættelsesforholdet

Paradigme: Paradigme er et samlet sæt af anskuelser, 
ideer og normer der ligger bag ved og bestemmer de 
fremherskende teorier og metoder inden for et bestemt 
(videnskabeligt) område.

Racialisering: Når en etnisk identitet får tilskrevet 
sig nogle mere eller mindre specifikke kendetegn og 
sociale og kulturelle måder at være på, uden at denne 
selv har samtykket. Personer som oplever at blive 
racialiseret er personer som ikke er hvide.

Taxametersystem: System for tildeling af bevillinger 
til uddannelsesinstitutioner beregnet i forhold til 
antallet af beståede prøver eller lignende.

Transkønnet/transpersoner: En betegnelse for 
personer, hvis kønsidentitet ikke stemmer overens med 
det køn, de blev tildelt ved fødslen. Det køn personen 
gives/tildeles ved fødslen er ikke det køn, de føler sig 
som.

Trepartforhandling: En trepartsforhandling er en 
forhandling mellem de tre centrale parter på det 
danske arbejdsmarked: arbejdsgiverorganisationerne, 
hovedorganisationer (lønmodtagerne) og 
finansministeriet (staten).

Uddannelsesalliancen: Uddannelsesalliancen er en 
samling af over 40  forskellige organisationer på 
tværs af fagbevægelsen, som kæmper for tre mål: Stop 
milliardnedskæringer på uddannelse, hæv kvaliteten og 
invester i fremtiden.
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