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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 kon-
takte de tre faglige sekretærer i PLS Maria Kalle-
hauge Jessen på maria@pls.dk eller 41 65 30 53, Sis-
sel Wolf Sørensen på sissel@pls.dk eller 41 65 30 40 
eller Mia Rebecca Lund på mia@pls.dk eller 41 39 37 
46.

Praktisk information
I Årsmødehæftet finder du dét, Årsmødet skal be-
handle i løbet af weekenden. Det gælder politiske 
papirer og vedtægtsændringer. Hovedbestyrelsens 
beretning fra det forgangne år og deres forslag til, 
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 ændringsfor-
slag, hvis I skulle have lyst til at foreslå ændringer 
til de forslag, der allerede ligger.

Hvor skal vi være?
Årsmødet afholdes på Pædagoguddannelsen i Kol-
ding, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding. 
Fra Kolding Banegård kan du enten gå de 1,4 km el-
ler tage bus 3 mod Kolding Storcenter; den går fra 
Rutebilstationen hvert 30. min. Og turen tager ca. 
7 minutter.

Transport
Vi dækker selvfølgelig din transport til PLS’ årsmø-
de. 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 Rikke Lauritzen 
på rikke@pls.dk.

Hvis du er med bil, dækker vi, hvad der svarer til en 
DSB standardbillet for en tilsvarende rejse.
Har du flere deltagere med i bilen, får du refunde-
ret, 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 fredag, og der er indskrivning 
mellem kl. 13.00 og 14.00.

Mad
Der er fuld forplejning under årsmødet. Under års-
mødet vil der være mulighed for at købe øl, vand og 
vin m.m.

Overnatning
Overnatning sker på uddannelsesstedet i sovesale. 
Husk at medbringe sovepose og liggeunderlag.

Årsmødefest
Lørdag aften er der Årsmøde middag og fest! Det 
bliver en fest med Halloween-tema, så find dit mest 
skræmmende kostume frem – det bliver uhyggeligt 
hyggeligt.

Under middagen er Bolette Holm og Joachim Jen-
sen toastmasters, så hvis du eller din afdeling har et 
festligtindslag skal du være velkommen til at hen-
vende dig til dem i løbet af årsmødet.

HUSK danseskoene - det bliver en dejlig fest!

#plsÅM19
Årsmødets hashtag er: #plsÅM19

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 :)

Kære årsmødedeltager
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               Tidsplan 3.Udgave

Fredag:
12.30-14.00 Intro for førstegangs deltagere
13.00-14.00 Indkvartering
14.15-15.30 Velkommen
15.30-16.30 Beretning og debat
16.30-17.00 Pause
17.0-17.45 Økonomi
17.45-18.00 Introduktion til arbejdsplan
18.00-19.00 Præsentation af hovedbestyrelsens ind-
stilling til arbejdsplan
19.00-20.00 Aftensmad
20.30-21.30 Underholdning
21.30-02.00 Årsmødehygge

Deadlines fredag aften kl. 22.00:
• Ændringsforslag til arbejdsplan
• Ændringsforslag til ændringsforslag til ved-

tægter
• Forslag til udtalelser

Lørdag:
08.00-09.00 Morgenmad
09.00-10.00 Delegationsmøder i afdelingerne
10.00-11.00 Oplæg til debat
11.00-12.30 Debat ”Den pædagogiske fagbevægelse”
12.30-13.30 Frokost
13.30-15.00 Vedtægter
15.00-16.00 Delegationsmøde i afdelingerne
16.30-17.30 Arbejdsplan debat og vedtagelse
17.30-17.45 Pause
17.45 - 18.15 Præsentation af politikpapirer – nye for-
slag og tidligere vedtagende politikker
18.15- 18.30 Præsentation af udtalelser
18.30-19.00 Leg
19.30 Aftensmad og fest

Deadlines lørdag aften kl. 21.00:
• Opstilling til ordinært forretningsudvalgsmed-

lem og faglig sekretær
• Ændringsforslag til udtalelser
• Ændringsforslag til politikpapirer

Søndag:
09.00-10.00 Morgenmad
10.00-11.30 Politikpapirer debat og afstemning
11.30-11.45 Pause
11.45-12.15 Udtalelser
12.15-12.45 Valg til faglig sekretær

12.45-13.30 Frokost
13.30-14.00 Offentliggørelse af valg til faglig sekre-
tær og valg til ordinært forretningsudvalg og kri-
tisk revision
14.00-14.30 Offentliggørelse af valg til ordinært for-
retningsudvalg og kritisk revision
14.30-15.00 Afslutning og tak for denne gang
 
Nyvalgte ordinære forretningsudvalgsmedlemmer 
og faglige sekretærer mødes kl. 15.30 med Rikke (se-
kretariatsleder i PLS)

Tidsplan
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Forslag til årsmødets  
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 forret-
ningsordenen. Dirigenterne påser, at forhandlin-
gerne fremmes, og at god parlamentarisk orden 
opretholdes. Årsmødets deltagere skal således ret-
te sig efter dirigenternes anvisninger.

5. Medlemmer af PLS kan begære ordet. Indbudte 
gæster kan uden for dagsordenens punkter over-
bringe 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 op-
tages til forhandling, medmindre årsmødet god-
kender det.

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

9. Ingen kan få ordet uden dirigenternes samtyk-
ke. Man får ordet i den rækkefølge, det er begæ-
ret. 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 mi-
nut.

10. Forslag om indskrænkning af taletiden eller af-
slutning af debatten sættes straks og uden diskus-
sion til afstemning. Kommer der nye synspunkter 
ind i debatten, kan denne åbnes igen. Forslagsstil-
lerne 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 begæ-
res.

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 sid-
ste frist for indlevering af ændringsforslag sam-
menfaldende med starttidspunktet for forhand-
lingerne iflg. den vejledende tidsplan.

15. Under valgprocedure kan ordet ikke begæres. 
Undtaget herfra er procedurespørgsmål til forret-
ningsorden.

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

17. Hovedbestyrelsen nedsætter et redaktionsud-
valg på maks. fem deltagere. Udvalget forestår 
evt. sammenskrivning og redaktionelle/sproglige 
justeringer. Udvalgets forslag erstatter ikke de op-
rindelige forslag, medmindre dette trækkes af for-
slagsstilleren. Redaktionsudvalget afholder møde 
med dirigenterne.

18. Ved valg til forretningsudvalg og faglige se-
kretærer stemmes der på mellem nul og det fulde 

Formalia
Her finder du årsmødets spilleregler og weekendens 
dagsorden. Forretningensordenen vedtages ved årsmødets 
begyndelse og gennemgås af dirigenterne.
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               Formalia 3.Udgave

antal pladser. Med denne procedure står det års-
mødedeltageren 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 nærvæ-
rende 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 års-
mødet afholdes. Dette gælder under behandling af 
dagsordenspunkter såvel som i pauserne. Ved be-
handling af dagsordenspunkter er det ikke tilladt 
at tale i telefon i årsmødesalen.

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

23. Ændringsforslag til ændringsforslag til æn-
dringsforslag til vedtægter stilles inden den an-
givne deadline

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

Dagsorden
1. Valg af dirigenter og referenter
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Beretning fra Hovedbestyrelsen.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 
godkendelse.
5. Indkomne forslag (herunder udtalelser)
6. Principprogram (behandles i lige år)
8. Arbejdsplan
9. Temapapir
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 Forret-
ningsudvalget
14. Valg af to kritiske revisorer 
15. Eventuelt

Kritisk revision
Følgende har bekendtgjort deres kandidatur til de 
to poster som kritisk revisor:
Nina Vieland Christensen
Martin Alexandersen

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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I dette PLS-år har PLS igen fået sikret sin stærke 
studie- og fagpolitiske stemme. Vi var med til de 
store politiske begivenheder, hvor vi både fik gi-
vet, men også tog en masse taletid. Hvor vi kom 
endnu mere frem med vores politiske meninger 
og fik fortalt Danmark om vores syn på det dan-
ske uddannelsessystem. Det var også året, hvor vi 
kom endnu tættere på de studerende og startede 
med den store 2020 evaluering af pædagoguddan-
nelsen. 

Det har været et år, hvor PLS´ stemme kun er ble-
vet styrket, og fællesskabet er blevet større. Tak 
for året, og glæd jer klart til det næste. 

Der blev for arbejdsplanen 2018-2019 lagt vægt 
på en snæver arbejdsplan, så man kunne arbej-
de mere 

dybdegående, men også så der var mulighed for at 
kunne reagere på tidens samfund. 

Det er der også blevet lagt stor vægt på hos HB, 
som i løbet af det sidst år har haft fingeren på pul-
sen og ikke være bleg for at tage nye emner op. 
Der blev også lagt op til at skelne mellem interne 
og eksterne arbejdsplanspunkterne, som ses ne-
denunder. 

Eksterne:

Placering af praktikerne: 
Vi har desværre ikke løftet placeringen af prak-
tikken fyldestgørende. Punktet har været taget 
op på HB-mødet, og det blev tildelt tovholdere på 

lige fod med andre arbejdsplanspunkter, men vi 
fik aldrig lagt en strategi for, hvordan der skul-
le arbejdes med punktet. Det er muligvis en af 
grundene til, at arbejdet med placeringen af 
praktikkerne aldrig kom i gang.

Dog har vi  i forbindelse med arbejdsplans-
punktet “Samme kvalitet på landets pædagog-
uddannelser” beskæftiget os med placeringen 
af praktikkerne. Og vi har dermed diskuteret 
dette forhold på lige fod med andre kendte øn-
sker til ændringer af bekendtgørelsen for pæ-
dagoguddannelsen.

Efter folketingsvalget har det taget længe-
re tid at udpege nye ministre, end vi havde 
forventet, og vi har derfor ikke fået påvirket 
Christiansborg i forhold til placeringen af 
praktikkerne direkte. 

Dog har vi bragt problematikken op både i 
Socialpædagogernes og BUPLs uddannel-
sesudvalg og derigennem sikret, at de to sto-
re pædagogiske forbund fortsat kender til 
problemet. Vi mente, at det ville virke mal-
placeret at gøre opmærksom på placerin-
gen af praktikken over for ordførerne i de 

Hovedbestyrelsens beretning

Hovedbestyrelsens beretning er en beskrivelse af det PLS har 
arbejdet med det seneste år. Det er ikke muligt at stille æn-
dringsforslag til beretningen. Der vil dog være rig mulighed for 
at debatere til beretningen fra talerstolen fredag mellem 15.30 
og 16.30.
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respektive folketingsgrupper eller andre som en 
isoleret problematik og har derfor i stedet valgt at 
indstille dette tema som en del af pejlemærkerne i 
evalueringen af pædagoguddannelsen i 2020.
 
Folketingsvalg: 
Der har været gang i den i valgkampen! Mette 
Frederiksen ville være børnenes statsminister og 
forældrene gik på gaden for minimumsnormerin-
ger. Det gjorde PLS’erne også og vi har i stor stil 
deltaget i og arrangeret debatter både lokalt og 
nationalt med vores venner i elev- og studenter-
bevægelsen og vores faglige kammerater i fagfor-
eningerne. Vi har afholdt kampagner, været på 
uddannelsesbesøg og planlagt happenings i hele 
landet sammen med FH Ungdom og sammen med 
StemUddannelse. Vi har siddet i styregruppen na-
tionalt i FH Ungdom og arbejdet målrettet med 
en stærk forberedelse i HB. At kampagnen rodfæ-
stede sig så ekstremt bredt, skyldes dog især det 
enorme arbejde i PLS’ lokalafdelinger, som har væ-
ret synlige, altid stillet skarpe spørgsmål og arran-
geret kreative happenings, som om de aldrig har 
gjort andet. 
Vi har vundet store sejre: Uddannelsesloftet er 
afskaffet og nedskæringerne på uddannelsesom-
rådet er lovet stoppet. Derudover lykkedes det os 

at inkorporere folketingsvalget i vores intro- og 
praktikperiode.

Kongres i SL og BUPL
Vi har i HB deltaget på kongres både i SL og BUPL i 
november i 2018. Vi deltog 7 repræsentanter til SL’s 
kongres og 10 til BUPL’s kongres. Til begge kon-
gresser deltog vi aktivt og med et fælles formål 
om at styrke pædagogstuderendes position ved at 
styrke PLS´ forud for kommende overenskomst-
perioder og forhandlinger, ved at styrke pædagog-
uddannelsen generelt og ved at tydeliggøre PLS´ 
politikker ind i fagforbundene. Vi har afholdt, som 
årsmødet ønskede, forberedende møder forud for 
hver kongres, hvor vi gennemgik materialet sam-
men og diskuterede indholdet i kongresserne set 
i lyset af PLS’ principprogram. PLS holdt taler 
til begge kongresser, tog ordet i salen flere gange 
(BUPL), deltog på kredsbestyrelsesmøder (SL). Ma-
terialet blev udsendt til PLS’ HB.

NLS Studenterforum
Vi har afholdt NLS studenterforum i København 
i samarbejde med vores venner i LL. Der deltog 
for første gang repræsentanter fra Island (yay!). 
Derudover repræsentanter fra Norge, Færøerne, 
Sverige, Finland og Danmark. Carlsberg afdelin-
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gen stod for en rundvisning på Campus Carlsberg. 
I tilbagemeldingerne fra vores interne evaluering 
er det værd at fremhæve, at mange fik et bedre 
kendskab til medlemmerne af de andre studenter-
organisationer, og det udelukkende ansås som en 
fordel, at det internationale arbejde i PLS blev delt 
ud på flere mennesker, hvilket også var intentio-
nen. Vi indførte for første gang uddannelsesbesøg, 
hvilket der blev taget godt imod, blandt andet for-
di det gjorde den faglige samtale og sammenlig-
ning konkret og håndgribelig. Derudover vedtog 
vi for første gang en reel politik. At politikken gro-
ede i PLS´ baghave giver os en stor del af ansva-
ret for den politiske udvikling i NLS-organet, og 
de forhøjede ambitioner blandt os i NLS studen-
terforum. Samarbejdet med LL var godt hele ve-
jen igennem, og det kan sagtens anbefales, at PLS 
afholder konferencen i det samarbejde igen. I HB 
anser vi arbejdsplanspunktet som veludført og en 
stor succes.

Interne: 

Samme kvalitet på landets  
pædagoguddannelser
At sikre sammen kvalitet på landets pædagogud-
dannelser har været en stor mundfuld. Vi har i HB 

gennemgået, diskuteret og analyseret indholdet 
af vores uddannelse, som den er beskrevet i be-
kendtgørelsen og i studieordningerne. Herefter 
har vi i HB drøftet, hvad der bør ændres i både ind-
hold og struktur. Alt sammen noget, som vi brugte 
som baggrundsmateriale for vores store kampag-
ne ”Vores Pædagoguddannelse” i starten af 2019.

Vi har i PLS afdelingerne landet rundt afholdt 
kampagnen ”Vores Pædagoguddannelse”. Her har 
vi spurgt vores medstuderende, hvad de synes er 
godt på uddannelsen, hvad de godt kunne tænke 
sig mere af på uddannelsen, men også hvad de sy-
nes, der gerne måtte være mindre af. 
Det har været en god kampagne med mange kon-
struktive tilbagemeldinger fra en bred vifte af 
pædagogstuderende, som vi i HB vurderer både 
har bidraget til energi i afdelingerne og til øget 
medlemsinddragelse i PLS. HB har arbejdet med 
resultaterne og er kommet med et udkast til pej-
lemærkerne for evaluering af pædagoguddannel-
sen i 2020. 

FTF/LO fusion
Da vi gik ind i det nye PLS-år i 2018 var forslaget 
om fusion nærværende, men om det blev stemt 
igennem både af LO og FTF var på det tidspunkt 
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ikke til at sige. Vi har fulgt processen omkring 
fusionen både før og efter, den blev en realitet. Vi 
deltog med to observatørposter til den skæbne-
svangre ekstraordinære kongres i FTF og deltog 
ligeledes med to observatørposter til den stiften-
de kongres i Fagbevægelsens Hovedorganisation, 
FH.

Da der efter vores mening ikke hurtigt nok kom 
glid i ungdoms- og studenterarbejdet i vores nye 
hovedorganisation, var PLS en af initiativtagerne 
til at indkalde vores kammerater til fælles diskus-
sioner om, hvordan vi sikrede et stabilt og progres-
sivt ungdoms- og studenterarbejde. Tilliden var al-
lerede stærk mellem organisationerne i den spæde 
opstart, og efter vi bød den nye hovedbestyrelse i 
FH velkommen til deres første møde med korsang 
(sangen Kæden), et stykke af en fin guldkæde og 
et brev fra en fælles ungdom, kom der også skred i 
sagerne. Efterfølgende har vi været repræsenteret 
med to pladser (en for SL og en fra BUPL) i Unge-
netværket i FH, og PLS’ HB har haft orienteringer 

fra arbejdet på alle HB-møder for at udbrede viden 
om det nye samarbejde.

Det strategiske dokument er blevet udviklet på se-
kretariatet og godkendt på PLS’ HB-møde i august. 
Det vil fremadrettet være en del af overlevering i 
DL.

Styrket forretningsudvalg (FU) 
I forhold til arbejdsplanen er alle punkter på nær 
et i perioden nået. Der er ikke kommet en løsning 
på at aflønne ordinært FU. Men FU-identiteten 
er styrket, og der er blevet udarbejdet en defini-
tion af arbejdsområderne. Der er blevet gjort en 
indsats for at tilknytte ordinært FU til de lokale 
afdelinger ved at opdele afdelingerne mellem 
FU-medlemmerne og gøre dem til kontaktperso-
ner ud til afdelingerne. Selvom det har været en 
periode med 4 udskiftninger på FU-holdet, har det 
gennemgående tema været en indsats i at styrke 
FU-organet. 
Der har været fokus på politisk opkvalificering og 
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generel kommunikation i organet. Der har også 
været afholdt weekend med fokus på politisk 
skrivning, og FU deltog i ESBs strategi-kursus.

Studiedage med kvalitet
I henhold til arbejdplanen 2018-2019 har hovedbe-
styrelsen udarbejdet et politisk papir angående 
studiedage med kvalitet. Der blev først afholdt 
walk’n’talks omkring emnet, hvorefter de forslag, 
det resulterede i, blev givet videre til arbejdsgrup-
pen, der så skrev det politiske papir. Vi har i HB 
også arbejdet med kvalitet på studiedage i forbin-
delse med vores pejlemærker for evaluering af 
pædagoguddannelsen i 2020. Her indgår det som 
en del af temaet om praktikker.

Andre begivenheder i PLS:

Folkemøde: 
PLS deltog med fire personer til folkemødet i år 
2019. Her deltog vi i en del debatter og arrange-
menter og fik mødt en masse folk. Vi stod også i 

panelet i flere paneldebatter bla. ”En dag på Trol-
destuen” og ”Hvordan organiseres ungdommen?”. 

Afdelingsweekend:
Den 26-28 april blev der for første gang i PLS´ hi-
storie holdt afdelingsweekend. Weekenden bød på 
oplæg om principprogram, workshops, læring om 
organisering, vidensdeling og en masse hygge. Det 
var en stor succes, og det anbefales at den afhol-
des igen.
 
Kursusweekend
Siden sidste årsmøde har vi i PLS afholdt 3 kur-
susweekender, henholdsvis den 28-29 oktober 
2018, den 16.-17. marts 2019 og den 14.-15. september 
2019. Kursusweekenderne er stadigvæk en stor 
succes, og noget som skaber stor glæde i PLS-fæl-
lesskabet.
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Lokale beretninger

Jelling
Siden vi så hinanden til sidste årsmøde i april 2018, 
er der sket lidt på Jelling-fronten. Vores HB-med-
lem og kæmpe-entusiast Rikke blev færdiguddan-
net og er desværre ikke længere en del af af-de-
lingen. 

Vi har efterfølgende svinget lidt i antal aktive i 
afdelingen. På nuværende tidspunkt er vi mellem 
5-10 personer til vores møder. Hvilket er det høje-
ste antal, vi har været længe. Det er vi rigtigt glade 
for. 

De aktive kommer fra forskellige årgange – hvor-
ved vi er godt repræsenteret på uddannelsen både 
på baggrund af dette, men også fordi PLS altid er 
repræsenteret som tutor ved introforløbene. Vi 
har derfor en form for kontakt til de fleste årgan-
ge og har nemmere ved at formidle informationer.  

I forbindelse med folketingsvalget arrangerede vi 
- i samarbejde med LL - en paneldebat, hvor vi fik 
besøg af lokale folketingskandidater. Vi havde en 
fin eftermiddag med god debat med temaer som 
uddannelse og velfærd. 

Vi har også udviklet et fremragende koncept kal-
det: Dak og Durum. Vi har et par gange afholdt ar-
rangementet, hvor vi inviterer studerende til du-
rum, musik (dak) og en rigtig festlig eftermiddag, 
som vi afslutter i UH (vores fredagsbar). 

Vi har stadig et vældig godt samarbejde med le-
delsen på UCL, hvor vi alle dage er blevet taget 
al-vorligt. Vi sidder fortsat i et månedligt møde 
med vores uddannelseschef og LL. 

I IPT-forløbet har der, i forskellige studenteror-
ganisationer, været bekymring for, at de stude-
rende blev udnyttet som gratis arbejdskraft. Vi 
indgik et samarbejde med LL, SLS og SDS og via 
god dialog med underviserne blev samarbejds-
partnerne kontaktet, og bekymringen og misfor-
ståelsen blev derved slettet. Dette gjorde os be-
vidste om, hvor stærke vi er, når vi står sammen. 

Vores poster er på nuværende tidspunkt besat 
af: Sarah (HB), Celina (tovholder) og Mathias (øko-
nomiansvarlig). 

Vi er fulde af god energi og vi ser god fremgang i 
afdelingen. 

Roskilde
I slutningen af 2018 blev der stablet en afdeling på 
benene i Roskilde. 

Efter en hyggelig kursusweekend i Jelling, hvor vi 
var en lille håndfuld, der mødte friske op fra Ros-
kilde, blev vi ringet op af sekretariatet med en idé 
om at opstarte en lokalafdeling. Vi syntes alle, det 
lød spændende og tog derfor til et møde med en af 
organisationskonsulenterne for at høre mere om, 
hvordan sådan en afdeling fungerer. 

Herefter var vi alle med på idéen om at få en vel-
fungerende afdeling på Absalon i Roskilde. 

I skrivende stund er vi 6 aktive medlemmer, og 
forhåbentlig er der flere på vej efter en rigtig god 
introperiode. Vi har gjort opmærksom på PLS i 
introperioden ved at give drikkevarer til de nye 
stu-derende på 2. dagen, samt delt småkager ud i 
frokostpauserne; selvfølgelig iført de smarte PLS 
t-shirts. 

Vi har i løbet af det sidste halve års tid formå-
et at etablere samarbejder med studenterrådet, 
fre-dagsbarsudvalget, undervisere og de andre 
studieorganisationer. Dette er med til at øge vores 
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mu-ligheder for at kunne holde nogle spændende 
arrangementer på campus. 

de kommende måneder har vi bl.a. planlagt et 
oplæg v. Nils Falk Hansen, omhandlende æstetik. 
Derudover afholder vi Beer Pong turnering i sam-
arbejde med fredagsbarsudvalget, hvor vi vil sør-
ge for, at PLS er synlige. 

Fremadrettet håber vi på at kunne holde den 
gode kurs, fortsætte med at stifte spændende be-
kendt-skaber og have gode tilbud til rådighed for 
de pædagogstuderende. 

Aarhus
De sidste 1,5 år har i Århusafdelingen været travle, 
gode, sjove og hårde. 

Det har været 1,5 år hvor vi atter har vægtet kerne-
værdierne fællesskab, faglighed og tryghed højt, 
både nationalt og lokalt. 

Siden sidst har vi i Århus fået et endnu tættere 
bånd til de andre studieorganisationer i Århus. I 
samvær med Sammenslutningen af Danske So-
cialrådgiverstuderende (SDS), Lærerstuderendes 
Landskreds (LL) og Sygeplejestuderendes Lands-
sammenslutning (SLS) har vi drøftet og taget 
hånd om fælles dagsordener og udfordringer på 
studiet. 

2018 blev også året, hvor PLS Århus, som noget nyt, 
fik skudt gang i faglige oplæg for de stude-rende. 
Det blev til to oplæg i 2018, og et i 2019. Det har 
været 3 meget forskellige oplæg, som har fodret 
til refleksion og fordybelse inden for bestemte em-
ner og som har været noget, afdelingen har været 
stolt af. 

Desværre blev 2018 også start på en kamp for 
PLS´ væren på VIA. En ny lokalefordeling blev 
et startskud til at smide PLS ud af VIA. Der blev 
holdt møder, kæmpet, stampet i jorden og ikke 
mindst holdt fast i fra de aktive, at PLS SKAL 
være på VIA. Det er desværre en kamp, som ikke 
helt er slut, men lige nu i hvile. 

Til trods for at der blev brugt stor energi på op-
retholdelsen af vores tilstedeværelse på VIA, har 
lo-kalafdelingen haft fingeren på pulsen ved de 
store politiske begivenheder. Vi var med både ved 
OK18, 1. Maj, demoerne for minimumsnormerin-
ger, hvor en af vores aktive PLS’er holdt tale. Vi var 
også med i styregruppen til folketingsvalget, hvor 
vi kæmpede for mere opmærksomhed på ud-dan-
nelsesområdet. 

Selve afdelingen har siden sidst sagt farvel til en 
masse seje aktive PLS´ere, som dimitterede både i 
vinter og i sommers. Derfor er afdelingen også en 
lille gruppe af kerneaktive lige nu, som kæmper 
hårdt for både uddannelsen, vores tilstedeværelse 
på VIA og for de studerende. 

Carlsberg
Der var engang en afdeling, der var på et alt for 
stort sted, hvor man kan føle sig alene og lille bitte. 
Så var der nogen, der fik et lokale og i det lokale 
opstod der magi, som førte til faglige oplæg hver 
måned. Der kunne man gå fra at føle sig lille bitte 
til sammen at føle sig stærk i et fagligt fællesskab.  

Det sidste år har de haft besøg af store navne som, 
Bennye Austring - den vise, Aydin Soei - den tabre, 
vidunderet Anne Huusman og musikånden Marie 
Dam Hansen. Der kommer flere og flere til disse 
oplæg. Gennem disse magiske oplæg mestrer vi 
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mere faglighed. Dette kunne aldrig være ble-vet til 
virkelighed uden guldskatten fra vores kammera-
ter i de pædagogiske fagforeninger. 

Så i efteråret kom der en hel snes nye lærlinge. Er-
faringerne fra tidligere viste os, at de ikke kunne 
nås i store forsamlinger, men i små aflukkede hu-
ler, hvor vi kom ind med venner fra nær og fjern 
og gav dem en del af fællesskatten og viste dem 
retningen for det store faglige fællesskab. Vi gav 
dem tro, håb og antistress-kærlighed. Vi gav dem 
kritiske solbriller, så de bedre kan se ind i magien. 

Tak til vennerne fra nær og fjern og søens folk.

Vi har samlet ærlige beretninger på det store 
campus-net om den ikke så magiske portal til den 
prak-tiske virkelighed.

Der kom en regnbue, og for enden af den lå der en 
gave på 127,5 mio. Vi har været ude i den magi-ske 
verden og spørge de andre lærlinge, hvad de vil 
have, at jule-damens gave skal bruges til. Vi drøm-
mer om flere regnbuer, med flere gaver til den ma-
giske verden. For ud af den magiske verden vil der 
komme enhjørninge med magiske evner, som vil 
gå ud i den virkelige verden og højne fag-ligheden 
og kvaliteten i det menneskelige liv.

Snip snap snude - kreativiteten er til at forgude. 
Og som I måske kan læse af denne eventyrlige 
be-retning, arbejder vi i lokalafdelingen rigtig me-
get med at skabe mere eventyr, kreativitet og fæl-
les-skab. Vi arbejder også med at skabe en fælles 
stemme for alle magiske lærlinge og pædagogstu-
de-rende frem mod dronningens evaluering i det 
store 2020. 

Kærligst jeres allesammens Campus Carlsberg 
afdeling <3

P(L)S: Vi har også lavet et kuglebad! 

Esbjerg
Vi er i Esbjerg ved at få gang i kedlerne igen efter 
en længere periode på meget lavt blus grundet 
praktik. 

Det er lykkedes at få nye kræfter i afdelingen i 
form af to nye fantastiske aktive. Vi er allerede i 
gang med at planlægge, hvad vi gerne vil arbejde 
med i afdelingen frem mod det nye år. 

Og så satser vi stærkt på at kunne få et par ekstra 

aktive under vingerne, når introperioden er ovre.

Glædelige årsmødehilsner fra os helt herude i 
vest.

Hjørring
I det sidste år er der sket store ændringer i PLS 
Hjørring. Der er gamle, der er dimitteret og nye, 
der er kommet til. Derudover har der været af-
holdt forskellige arrangementer - både arrange-
menter, der har været afholdt af PLS, men også ar-
rangementer, der har været afholdt i samarbejde 
med LL Hjørring og SLS Hjørring. 

Vi har haft afholdt ’’Kvalitet Jul’’, hvor vi stod klar 
med æbleskiver til studerende og undervisere på 
UCN Hjørring, dette arrangement afholdt vi i sam-
arbejde med LL og SLS. Vi inviterede de stu-deren-
de og underviserne på de 3 uddannelser til en snak 
omkring kvaliteten på uddannelserne, hvor man 
kunne tilkendegive, om man syntes, der var kva-
litet på uddannelserne eller ej. Dette var en stor 
succes, og vi fik mange faglige snakke. 

I forbindelse med Uddannelsesalliancens kam-
pagne mødte vi op sammen med LL, hvor vi var 
iklædt sort. Vi mødte her Mette Frederiksen (A), 
hvor vi fik stillet hende nogle kritiske spørgsmål 
omkring pædagoguddannelsen. 

Vi har afholdt 2 fester gennem 2018. En julefrokost 
for vores medstuderende, hvor der mødte man-ge 
op og en sommerfest. 

I forbindelse med OK18 har vi afholdt mange akti-
oner, hvor vi sammen stod op for de pædagog-stu-
derendes rettigheder.
I 2018 fik vi arrangeret 2 oplæg, hvor det ene var 
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et foredrag af Kjeld Fredens, og det andet 
hand-lede om omsorgssvigt; forebyggelse 
og opsporing. 

I 2019 har vi primært haft fokus på valgkam-
pen, som vi blot ventede på startede. Under 
valgkam-pen har vi afholdt 3 arrangementer 
og deltaget i ét arrangement, afholdt af LL.

Den 5. juni holdt vi valgaften sammen med 
LL og SLS, hvor vi mødte en flok op på skolen, 
vi spi-ste mad sammen, diskuterede politik og 
fulgte valgkampen tæt på storskærm. 

Vi har også afholdt paneldebat sammen med LL 
og SLS, hvor vi fik besøg af 7 lokale politikere, hvor 
de studerende havde mulighed for at få en snak 
med dem, hvor det primære fokus var på om-prio-
riteringsbidraget. 

I hele PLS har der kørt kampagnen #vorespæda-
goguddannelse. Vi stod og delte rundstykker og 
juice ud ved hovedindgangen på UCN Hjørring, 
hvor vi også havde opsat 2 kasser, hvor man kunne 
komme med ris og ros omkring pædagoguddan-
nelse. Dette var en stor succes, og vi fik gode og 
brugbare svar tilbage. 

Derudover har vi også deltaget i et arrangement, 
afholdt af LL, hvor der blev afholdt et oplæg af 
Marianne Jelved (B).

Det sidste arrangement vi har afholdt for i år, er, 
at vi holdt afslutning for 3 aktive PLS medlemmer. 
De dimitterede i juni 2019. Vi holdt tale for dem til 
deres dimissionsfest og kom med gaver til dem 
hver især. Derudover sluttede vi af med at spise 
middag sammen, for at sige ordentligt farvel. 

Randers
I Randers går det godt!

Ved sidste årsmøde var vi tre aktive i Randers, i 
dag er vi 15 aktive seje PLS’ere. Det er tredje gang, 
vi selv afholder intro for nye studerende, hvor vi 
både holder oplægget selv og står for sociale akti-
viteter med de studerende. 

For nyligt blev 8 af vores aktive opkvalificeret i at 
holde intro oplægget, hvilket beretter om en aktiv 
gruppe af mennesker, der brænder for PLS nu og 
i fremtiden. 
Vi har arbejdet meget med at gøre os mere synlige 
på campus; vi har bl.a. lavet to teltaktioner, da vi 

aldrig fik et studiepolitisk lokale på campus. 

Derudover har vi lavet mange kampagner for at 
undersøge de studerendes trivsel, men også ift. 
samfundsmæssige begivenheder som minimum-
snormeringer og folketingsvalg.

Det sidste års tid er der sket mange ting i Randers. 
Vi har igen afholdt julebanko og brætspilscafe 
samt tilføjet en ny tradition i samarbejde med 
SLS, festudvalget og DSR, nemlig en stor høvdin-
ge-boldturnering. Her deltog alle 4 uddannelser, 
hvilket indikerer et fremskridt i engagementet 
i for-hold til det tværfaglige sociale studiemiljø. 
Det blev hurtigt besluttet at afholde høvdinge-
boldturneringen hvert semester for at give alle 
studerende mulighed for at deltage.

Vi afholder stadig faglige oplæg, men har skå-
ret ned på mængden af dem. Senest havde vi i 
samar-bejde med BUPL besøg af Sofie Münster. Vi 
er spændte på, hvad fremtiden bringer ift. faglige 
op-æg i Randers.

Selvom de tre gamle PLS’ere snart er færdige pæ-
dagoger - kommende PLX’ere - så har vi sammen 
fået bygget et rigtig godt fundament op i Randers, 
hvor vi er klar til at kæmpe for vores uddannelse 
og de studerendes vilkår, ligesom vi tidligere har 
gjort, både lokalt og nationalt. 

Slagelse
Så er vores første år næsten gået. Vi har haft et 
fantastisk år og en fantastisk start.

Vi startede med kun lige at være nok til en besty-
relse. Men det blev der hurtigt lavet om på, efter 
de nye studerende startede februar 2018. I skri-
vende stund har vi 15 Aktive, og vi forventer at få 
mange flere efter denne introperiode.
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Vi er mange, der udover at være i PLS også er tuto-
rer, sidder i studenterrådet eller i bestyrelsen for 
fredagsbaren Kæppen. Vi forsøger derfor at have 
indflydelse, så meget det er muligt på vores cam-
pus. Dette gør det også nemmere at samarbejde på 
tværs af skolen og få nogle fede arrangementer op 
at køre i fællesskab.

Vi har fået et skønt samarbejde med SLS og nu 
også SDS, hvor vi 2 gange om året i forbindelse 
med studiestart opstiller en kaffevogn med valgfri 
kaffe, kakao eller te til alle studerende.

Dette har været en kæmpe succes; vi får talt med 
vores studerende i øjenhøjde og de studerende fø-
ler sig trygge ved at komme til os fremadrettet, da 
de igen er blevet mindet om, hvem vi er, og hvor-
dan vi ser ud.

Vi forsøgte at holde en aktivweekend, der mindede 
lidt om vores tutorweekend; desværre var der ikke 
det største fremmøde, så det blev i stedet til en 
hyggelig dag med demonstration for mini-mum-
snormeringer og planlægning af et årshjul, hvilket 
gik rigtigt godt og har gjort, at vi hele tiden har et 
overblik.

To gange har vi deltaget i demonstrationer for mi-
nimumsnormeringer; anden gang var vores afde-
ling blevet bedt om at holde en tale på vegne af 
PLS og de studerende til folketingskandidaterne. 
Dette klarede vores tovholder fint med hjælp fra 
sekretariatet og det var en stor succes. Talen kan 
stadig læses på PLS’ hjemmeside.

Vores Hovedbestyrelsesrepræsentant stod på 
landsdækkende tv og stillede folketingskandida-
ter spørgsmål omkring vores uddannelse - vi var 
alle meget stolte.
I forbindelse med valgkampen, gik vores afdeling 
på gaden med en hjemmebygget “Den synkende 

velfærdsskude”, og vi fik talt med mange menne-
sker. Folk tog godt imod os, og vi fik talt lidt po-
litik med Slagelses borgere. Det vigtigste for os 
var, at de huskede at stemme uddannelse, når de 
gik til stemmeboksen. Borgerne i Slagelse syntes 
vores hjemmebyggede meget store synkende vel-
færds-skude var ret sjov og godt fundet på. 

Vi mødte Enhedslisten, der forgæves forsøgte at få 
de lokale nyheder ned og filme os, da de var kæm-
pe fan af vores måde at synliggøre os på. Desværre 
kom de ikke. 

Vi arbejder på at få nogle teoretikere ud på campus 
og flere aktiviteter i løbet af året og det næst-kom-
mende år.

Vi ser frem til resten af året og det næste år, der 
helt sikkert bliver fyldt med en masse spændende 
tiltag, nye medlemmer og ikke mindst, at de gamle 
kommer tilbage fra praktik med fornyet energi. 

Thisted
PLS Thisted har haft et godt, men hårdt år, vi er 
gået fra 14 til 9 aktive. Forhåbentligt bliver vi 11 
inden for kort tid, da vores introoplæg i Thisted 
gav 2 interesserede. Vi planlægger flere PLS-oplæg 
i jagten på flere aktive medlemmer, da vi mister 4 
til sommer. 

Vi i PLS Thisted er begyndt at færdes mere i det 
danske land – både fordi vi har afholdt introoplæg 
på andre uddannelsessteder og fordi vi er begyndt 
at deltage i HB-møderne. 
Vi arbejder i vores afdeling meget på at blive mere 
synlige på Campus, det gør vi blandet andet vha. 
vores bannerevner. 

I april afholdt vi en bannerworkshop, hvor vi kree-
rede et ca. 12 m. langt banner, som informerede og 
mindede de studerende om at ”stemme uddannel-
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se” til folketingsvalget. Banneret blev også et stort 
omdrejningspunkt, da SLS med hjælp fra vores 
afdeling, afholdt en paneldebat for de stude-rende 
og for kommende politikere.

Fremadrettet vil vi i Thisted arbejde på et bedre 
samarbejde med skoleledelsen, DSR og aktivi-
tets-udvalget på Campus.

Vi sigter også efter at oprette en Nordjysk Alliance 
mellem de 3 nordjyske uddannelsessteder Hjør-
ring, Aalborg og Thisted, hvor vi kan samarbejde 
om et styrket fællesskab, PLS-afdelingerne imel-
lem. 

Aalborg
Som noget ganske nyt er vi en god flok pædagog-
studerende, der har valgt at starte en PLS-afdeling 
op på pædagoguddannelsen i Aalborg. 

Vi har i flere år haft ’De Pædagogstuderendes Råd’, 
også kaldet DPR, som på mange måder funge-rer 
ligesom PLS. Vi i DPR syntes dog der manglede 
et netværk, som vi kan sparre med og fandt det 
egentlig forkert ikke at have en PLS-afdeling hos 
os. Vi valgte derfor at slå DPR og PLS sammen til 
ét stort råd i Aalborg, hvor vi er de samme aktive 
medlemmer i DPR og i PLS. 

I anledning af at vi officielt i sommer fik en PLS-af-
deling, valgte vi at lave en såkaldt ”ytringsvæg” for 
de studerende. På denne ytringsvæg hang der en 
postkasse, hvori alle studerende kunne komme 
med ris og ros til pædagoguddannelsen. Her fik vi 
gjort vores medstuderende opmærksomme på, at 
vi nu også har en PLS-afdeling i Aalborg. 

Vi modtog en masse gode kommentarer til uddan-
nelsen, som vi stolt har vist frem på et møde med 
vores studieledelse. 

Vi i DPR har længe haft et godt samarbejde med 
studieledelsen, og de tog varmt imod nyheden om 
den nyåbnede PLS-afdeling, som fremadrettet vil 
være repræsenteret til diverse møder i kraft af, at 
DPR og PLS er slået sammen. 

Vi ser meget frem til at introducere os til de nye 
pædagogstuderende, og vi glæder os over at kun-
ne informere om, at vi på pædagoguddannelsen i 
Aalborg nu også har en PLS-afdeling. 

Vordingborg

Kære Årsmøde.

Her står vi 100% fremmøde fra aktivafdelingen i 
Vordingborg alle sammen for første gang.

I PLS Vordingborg, har vi haft lidt stilstand det 
foregående år, men vi har i løbet af året fået nye 
medlemmer, et af dem med en god kontakt til de 
aktive medlemmer i den lokale LL. Sammen med 
LL deltog vi ved demonstrationen ”stem uddan-
nelse” i København, hvor vi sammen havde bestilt 
en bus. Under kampagnen ”min uddannelse” hav-
de vi et fint træ stående på campus en uge med 
titlen ”Få vores uddannelse til at spire”, dette var 
en god succes.

Det kommende år har vi fokus på at få gang i vores 
afdeling. Under introen denne sommer har flere 
vist interesse for at være aktive og dette er vi gla-
de for og skal bruge til noget effektivt. Der-udover 
vil vi arbejde videre på vores samarbejde med LL.

Vi glæder os til at opleve vores første årsmøde 
med jer, og ønsker alle et godt årsmøde.  
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PLS Svendborg 
I Svendborg blev året 2019, det år hvor der blev 
stiftet en lokal afdeling. Vi var trætte af at blive de 
små i kampen mod ledelsen og nedskæringerne. 
Dråben der fik glasset til at fylde over, blev da vi i 
2018 mistede Social og special specialiseringen på 
campus i Svendborg. 
Vi er nu 12 aktive i Svendborg, ud af de omtrent 
100 pædagogstuderende der har sin daglige gang 
på pædagoguddannelsen i Svendborg. Det er vi 
selvfølgelig meget stolte af! Vi har i år kæmpet for 
at forbedre vores kultur for studiemiljø og sam-
menhold på uddannelsen, for at kunne forankre 
os som en afdeling der forhåbentlig kan køre vi-
dere i mange år. 

Derfor har vi i Svendborg primært afholdt arran-
gementer af social karakter. Vi har afholdt inden-
dørs fodboldturnering hvor 34 studerende deltog, 
det var et brag af en succes, holdene var inddelt 
på tværs af årgange og vi fik en fantastisk feed-
back fra vores medstuderende, der syntes at det 
var rart at møde og blive rystet sammen med stu-
derende fra andre årgange. Vi har også udviklet 
et koncept i Svendborg som vi kalder ”farvel og 
praktik” hvor vi med et brag af en fest ønskede 
hinanden en god sommer og en god praktik. Det 
skete med beer pong turneringer, øl bowling og en 
masse små sjove konkurrencer. 

Den største udfordring ved at være PLS afdeling 
i Svendborg, er at om sommeren er der ikke stu-
derende på uddannelsen i Svendborg, da vi kun 
har vinter optag. Men det er egentlig lykkedes os 
at holde os aktive på trods af dette, og vi er i fuld 
gang med at planlægge en masse spændende ar-
rangementer til når vi starter op igen 1. december. 

Nationalt har vi været ude og deltage i HB møder-
ne, og haft god repræsentation. Vores aktive har en 
stor interesse i at se hvad der sker nationalt og vil 
meget gerne blive klogere på organisation og det 
fantastiske arbejde der foregår. Vi har også haft 
aktive med i Praktikoplæg rundt omkring i landet. 
Introoplæg har vi også deltaget i, og afholdt selv. 

Vores fremtidsplaner for 2020: 
Lokalt vil vi gerne skabe et styrket samarbejde 
med SLS. og som noget nyt er der også ankommet 
Serviceøkonom uddannelsen i Svendborg hvor 
der netop er opstartet 25 studerende. Dem vil vi 
selvfølgelig også byde velkommen og etablere et 
samarbejde med, så vi kan få et endnu federe stu-
diemiljø. Vi har et ønske om at yde støtte til en po-

tentiel etablering af en ny afdeling i Odense, så vi 
får en nærafdeling at sparre med, samt mulighed 
for fælles arrangementer. 

Nationalt håber vi, at få flere aktive opkvalificeret 
så vi kan fortsætte med at tage vores tjørn i forbin-
delse med intro og praktik oplæg.

Ikast
I juni 2019 var vi en gruppe pædagog studerende 
fra VIA i Ikast, som i fællesskab tog en beslutning 
om at gå sammen og opstarte en PLS afdeling i 
Ikast. 

På vores første møde med Simon fra Simon og 
Sarah organiseringsholdet, fandt i en formand, 
et hovedbestyrelses repræsentan, en kasser og en 
bolchedame og så var vi igang. 

At opstarte afdelingen og få flere med i PLS har 
været en udfordring, bl. a. fordi vi alle pt. er i 2. 
praktik, men vi har brugt vores indkald til at ska-
be fokus, sprede budskabet og så har vi gjort os 
synlige både fysisk og på de sociale medier. 

Vi har haft et par repræsentanter med på mødet i 
Svendborg, og vi har planlagt deltagelse til møder 
og kursusweekender i den kommende tid. 

PLS afd. Ikast har en vision om at gøre en forskel, 
skabe en tryghed for vores medstuderende lokalt. 
Hvilket vi gør igennem vores arbejde med at ska-
be en afdeling med fonus på det store fællesskab 
på pædagog uddannelsen Ikast, ved at skabe nog-
le rammer inden for de givne rammer hvor der er 
plads til dialog, faglige debatter og sociale arran-
gementer. 

Så vi er stadig i opstrartfasen, men vi er ved at læg-
ger planer for fremtiden for afd. Ikast og gøre os 
klar til selv at kunne varetage oplæg for nye stude-
rende og inden praktikerne. Så til december når vi 
er tilbage efter praktik går vi ind i en fase hvor vi 
vil arbejde på at afd. Ikast bliver en afdeling i ud-
vikling og en afdeling der er aktiv og deltagende i 
det store PLS fællesskab. 
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NAVN OG HJEMSTED
§ 1 Pædagogstuderendes LandsSammenslutning 
(PLS), Rosenvængets Allé 16, 3. sal, 2100 Køben-
havn Ø 

PÆDAGOGSTUDERENDES  
LANDSSAMMENSLUTNINGS FORMÅL
§ 2 PLS er en selvstændig og partipolitisk uafhæn-
gig organisation bestående af pædagogstuderen-
de, hvis formål er at skabe forudsætninger for de 
pædagogstuderendes krav opnås, det værende sig; 
undervisningsmæssige, faglige, demokratiske/de-
mokratisikrende, pædagogiske, økonomiske, fag-, 
social- og studiepolitiske samt overenskomst-
mæssige. PLS skal oplyse, politisere og aktivere de 
pædagogstuderende og sikre pædagogstuderen-
des indflydelse lokalt, regionalt, nationalt og inter-
nationalt. PLS skal kæmpe for den bedst mulige 
pædagoguddannelse samt bidrage til den generel-
le pædagogiske udvikling.

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

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

Medlemmer af PLS kan vælge aktivt medlemskab 
af Socialpædagogerne eller Forbundet for pæda-
goger og klubfolk (BUPL) efter gældende retnings-
linjer i henholdsvis Socialpædagogernes / BUPL’s 
vedtægter.

Stk. 2 Indmeldelse foretages til sekretariatet i Kø-
benhavn. Medlemsrettigheder opnås fra indmel-
delsesdagen. Indmeldelsesdagen er registrerings-

datoen i medlemsregistret.

Medlemskab gælder for en periode på mindst 3 
måneder og opsigelse heraf kan kun ske til ud-
gangen af et kvartal. Personer, der optages eller 
genoptages som betalende medlemmer har ikke 
ret til juridisk bistand, før de har været medlem-
mer i 1 måned. Medlemmer, der slettes på grund af 
restance, generhverver først deres ret til juridisk 
bistand 3 måneder efter genoptagelsen, som betin-
ges af indbetalt restance.

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

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

Stk. 5 Udmeldelse skal ske til sekretariatet i Kø-
benhavn og kan kun finde sted til udgangen af en 
betalingstermin, medmindre udmeldelsen skyldes 
færdiggørelse af uddannelsen.

Stk. 6 Studerende, der har orlov fra pædagogstu-
diet, kan opretholde deres medlemskab af PLS i 
orlovsperioden.

Stk. 7 Studerende, der afslutter uddannelsen i 1. 
kvartal af et kalenderår, kan bibeholde deres med-
lemskab af PLS frem til næstkommende ordinære 
årsmøde. 

Stk. 8 Tillidsvalgte, der slettes på grund af restan-
ce eller udmeldes af anden grund, mister deres til-
lidspost med øjeblikkelig virkning.

Stk. 9 De frikøbte faglige sekretærer er uafhæn-
gigt af deres studieforhold medlemmer af PLS.

PLS’ OPBYGNING
§ 4 PLS’ virksomhed udøves gennem følgende or-
ganer:

PLS Vedtægter
- vedtaget på årsmødet april 2018
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Ændringsforslag til vedtægter skal stilles 3. uger før årsmødet.
Forslag skal indleveres via www. pls.dk/forslag
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Årsmøde (§ 5-8)
Hovedbestyrelse (§ 9)
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 kon-
tingent eller kan fremlægge dokumentation for 
betalt kontingent, kan deltage og opnå stemmeret 
på PLS’ årsmøde, såfremt de har tilmeldt sig ret-
tidigt.

Stk. 4 Retningslinjerne for deltagelse fastsættes af 
PLS’ Hovedbestyrelse

PLS’ Hovedbestyrelse
Stk. 4 Årsmødet indvarsles af Hovedbestyrelsen 
med mindst 2 måneders varsel med angivelse af 
foreløbig dagsorden, samt tid og sted for årsmø-
dets afholdelse. Indvarslingen bekendtgøres ved 
udsendelse til afdelinger og via PLS’ tilgængelige 
kommunikationsveje.

Stk. 5 Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes 
behandlet på årsmødet, skal være Hovedbestyrel-
sen i hænde senest 4 uger før årsmødets start. Ho-
vedbestyrelsen har dog mulighed for at sammens-
krive lignende ændringsforslag med samtykke fra 
forslagsstillere op til årsmødets start. Det er mu-
ligt at stille ændringsforslag til ændringsforslag 
på selve årsmødet

Stk. 6 Endelig dagsorden, Hovedbestyrelsens be-
retning, revideret regnskab, arbejdsplan og ind-
komne forslag udsendes til afdelingerne senest 3 
uger før årsmødets afholdelse og til årsmødedel-
tagerne senest 1 uge før.

§ 6 Dagsorden for årsmødet skal minimum inde-
holde 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. Indkomne forslag (herunder udtalelser)
6. Principprogram (behandles i lige år)
7. Arbejdsplan
8. Politiske papirer (genbehandles i ulige år)
9. Forslag til PLS’ vedtægter til vedtagelse
10. Fastsættelse af kontingent til vedtagelse
11. Valg af tre frikøbte faglige sekretærer 
12. Valg af fire ordinære medlemmer af Forret-
ningsudvalget
13. Valg af to kritiske revisorer 
14. Eventuelt

Stk. 2 Årsmødereferat udarbejdes af de valgte re-
ferenter og underskrives af årsmødets dirigenter. 
Referatet offentliggøres senest 4 uger efter årsmø-
det.

§ 7 Ved afstemninger på årsmødet er almindeligt 
stemmeflertal afgørende, bortset fra vedtægts-
ændringer som kræver 2/3 flertal. Ved personvalg 
gælder stk. 3.

Stk. 2 Årsmødet vælger et Forretningsudvalg (FU) 
for PLS bestående af tre frikøbte faglige sekretæ-
rer samt fire ordinære forretningsudvalgsmed-
lemmer

Stk. 3 Ved personvalg er afstemningen skriftlig 
og hemmelig. Almindeligt stemmeflertal er afgø-
rende. Ved stemmelighed foretages en ny afstem-
ning mellem de kandidater, der opnåede samme 
stemmetal. Såfremt der kun er opstillet et antal 
kandidater svarende til eller mindre end antal-
let af ledige poster, foretages der en afstemning 
om hver enkelt kandidat. Det er muligt at stem-
me tillid/mistillid. Hvis 2/3 af de tilstedeværende 
stemmer viser tillid, er personen valgt.  Stemme-
tallet 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 valg-
te skal være medlem af PLS i hele valgperioden.

Stk. 6 Det er kun muligt at blive valg til faglig se-
kretær på to ordinære årsmøder.

Stk. 7 Medlemmer, der ikke er til stede på årsmø-
det, kan kun vælges, såfremt der foreligger en 
skriftlig tilkendegivelse om, at de ønsker valg.
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Stk. 8 Medlemmer, der afslutter pædagogstudiet 
til en sommereksamen, kan ikke opstille til valg 
som ordinære medlemmer af forretningsudvalget 
på det årsmøde, der ligger umiddelbart før dennes 
sommereksamen.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE
§ 8 Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, der-
som 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 medde-
lelse med angivelse af dagsorden til årsmødedel-
tagerne. Indkaldelse skal ske med mindst 7 dages 
varsel, og det ekstraordinære årsmøde skal afhol-
des senest 4 uger efter, at der er rejst et gyldigt 
krav herom eller truffet beslutning om dets afhol-
delse i Hovedbestyrelsen.

HOVEDBESTYRELSEN
§9 Hovedbestyrelsen er PLS’ øverste myndighed 
mellem årsmøderne og leder arbejdet. 
HB består af forretningsudvalget samt op til tre 
repræsentanter fra hver PLS-afdeling.
Fordelingsnøglen er sat efter hvor mange pæda-
gogstuderende der er pr.uddannelsessted:

• 0-1500 pædagogstuderende: Afdelingen får 1 
repræsentant i hovedbestyrelsen. 

• 1500-3000 pædagogstuderende: Afdelingen får 
2 repræsenterer i hovedbestyrelsen.

• 3000 + pædagogstuderende: Afdelingen får 3 
repræsentanter i hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen beslutter, hvordan arbejds-
planen skal udmøntes. Ligeledes vedtages PLS’ 
langsigtede politiske strategier og budgetterne for 
organisationen. Hovedbestyrelsen mødes fem til 
otte gange om året. Mindst 25 procent af Hoved-
bestyrelsesmøder skal holdes andet sted end se-
kretariatet.

FORRETNINGSUDVALGET
§ 10 Forretningsudvalget er PLS’ daglige ledelse 
mellem Hovedbestyrelsesmøderne. Forretnings-
udvalget forestår den daglige ledelse i overens-
stemmelse med årsmødets og Hovedbestyrelsens 
beslutninger.

Stk. 2 Forretningsudvalget fastsætter selv sin for-
retningsorden, og den vedtages på det første For-
retningsudvalgsmøde 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 ind-
kaldes til Forretningsudvalgsmøde hvilke arbejds-
redskaber, der stilles til rådighed for
medlemmerne af Forretningsudvalget. 

Stk. 3 Forretningsudvalget konstituerer sig i for-
hold til PLS’ repræsentationer i andre organisati-
oner.

Stk. 4 Forretningsudvalget har underretningspligt 
overfor PLS’ Hovedbestyrelse. 

Stk. 5 Fratræder et ordinært medlem af Forret-
ningsudvalget i valgperioden, kan alle medlemmer 
af PLS stille op til denne post, og valg foretages 
på det førstkommende ordinære Hovedbestyrel-
sesmøde ved almindeligt flertal. Muligheden for 
opstilling skal annonceres på hjemmesiden og til 
afdelinger senest 14 dage før Hovedbestyrelses-
mødet.

FAGLIGE SEKRETÆRER
§ 11 De faglige sekretærer udgør PLS’ daglige ledel-
se mellem Forretningsudvalgsmøderne.

Stk. 2 De faglige sekretærer fastsætter selv deres 
forretningsorden. Forretningsordenen skal ved-
tages på det første daglige ledelsesmøde efter et 
årsmøde. 

Stk. 3 De faglige sekretærer har underretnings-
pligt over PLS’ Hovedbestyrelse og Forretnings-
udvalg. 

Stk. 4 Såfremt en faglig sekretær træder af mel-
lem årsmøderne vælges en ny faglig sekretær på 
førstkommende Hovedbestyrelsesmøde, valgbar 
til dette er medlemmer at PLS’ Forretningsudvalg. 

Stk. 5 Frikøbte faglige sekretærer tiltræder hur-
tigst muligt efter årsmødet og senest 1. juni i det 
pågældende år. Afgående frikøbte faglige sekretæ-
rer kan, hvis det ønskes af denne, forblive frikøbt 
indtil 2 måneder efter årsmødet. 

Stk. 6 Sekretariatslederen foretager ansættelse og 
afskedigelse af det konkrete personale i tilknyt-
ning til PLS. De faglige sekretærer tages med på 
råd. Før eventuelle ansættelser skal hovedbesty-
relsen informeres grundigt af den økonomian-
svarlige faglige sekretær, og om nødvendigt PLS’ 
bogholder. Hovedbestyrelsen skal godkende øko-
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nomien i forbindelse med ansættelse. 
Stk. 7:  De faglige sekretærer foretager ansættelse 
og afskedigelse af Sekretariatslederen i PLS. De an-
satte tages med på råd. 

PLS-AFDELINGER
§ 12 PLS-afdelingerne har til formål at fungere som 
det lokale bindeled mellem PLS nationalt og med-
lemmerne på det enkelte uddannelsessted.
Stk. 2 PLS-afdelingernes øverste lokale myndighed 
er generalforsamlingen på det enkelte uddannel-
sessted, der afholdes mindst en gang årligt. Gene-
ralforsamlingen skal vælge op til tre afdelingsre-
præsentanter, alt efter fordelingsnøglen i §9, som 
får plads i PLS’ hovedbestyrelse. Den eller de, der 
vælges til hovedbestyrelsen fungerer som kontak-
ten for PLS centralt. 

Stk. 3 Generalforsamlingen vedtager rammerne for 
det organisatoriske og politiske arbejde samt de øv-

rige retningslinjer for PLS-afdelingens arbejde på 
uddannelsesstedet.

Stk. 4 Afdelingerne skal overholde PLS’ princippro-
gram 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 fast-
satte kontingent.
Stk. 2 Regnskabsåret er kalenderåret.
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Stk. 3 Til forelæggelse og godkendelse på årsmø-
det udarbejdes regnskab for det forgangne regn-
skabsår med udgangspunkt i årsrapporten fra 
PLS’ statsautoriserede revisor. 

Stk. 4 Hovedbestyrelsen antager en registreret el-
ler statsautoriseret revisor.
Stk. 5 Pædagogstuderendes Landssammenslut-
ning tegnes økonomisk af to faglige sekretærer og 
kontorlederen i fællesskab.

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

Stk. 2 Hvis et valgt medlem af PLS ikke overhol-
der 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, forelæg-
ges førstkommende årsmøde til endelig beslut-
ning. 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 genop-
tage 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 med-
lem, som har valgt at oppebære aktive medlems-
rettigheder i BUPL, kan ikke samtidig oppebære 
aktive medlemsrettigheder i Socialpædagogerne 
og omvendt. Tilvalg af aktive medlemsrettigheder 
er gældende for en periode på minimum 3 måne-
ders varighed.

OPLØSNING AF PLS
§ 17 Beslutningen om opløsning af PLS træffes 
af to på hinanden følgende årsmøder med dette 
på dagsordenen efter indstilling fra Hovedbesty-
relsen 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 overgangsbestem-
melser er vedtaget på PLS’ ordinære årsmøde april 
2017 og træder i kraft ved vedtagelsen.
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Ændringer som følge af flytning af Årsmødet

Ændringsforslag 1:
§ 3
Stk. 7 Studerende, der afslutter uddannelsen i 1. 
kvartal af et kalenderår, kan bibeholde deres med-
lemskab af PLS frem til næstkommende ordinære 
årsmøde. 

Ændres til:
Stk. 7 Studerende, der afslutter uddannelsen i 
sommermånederne af et kalenderår, kan bibehol-
de deres medlemskab af PLS frem til næstkom-
mende ordinære årsmøde. 

Motivation: Fordi årsmødet er blevet rykket, er 
det nu det andet optag, som kun kan komme med 
til tre årsmøder. For at rette op på det rettes 1. kvar-
tal til sommermånederne. Således kommer vi også 
ud over uklarhederne om hvornår man regnes for 
færdig.

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Ændringsforslag 2
§ 7
Stk. 8 Medlemmer, der afslutter pædagogstudiet 
til en sommereksamen, kan ikke opstille til valg 
som ordinære medlemmer af forretningsudvalget 
på det årsmøde, der ligger umiddelbart før dennes 
sommereksamen.

Ændres til:

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. 

Motivation: Dette er en konsekvensrettelse, så vi 
ikke ender med et forretningsudvalg der er færdi-
guddannet to måneder efter årsmødet.

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Ændringsforslag 3
§ 11
Stk. 5 Frikøbte faglige sekretærer tiltræder hur-
tigst muligt efter årsmødet og senest 1. juni i det 
pågældende år. Afgående frikøbte faglige sekretæ-
rer kan, hvis det ønskes af denne, forblive frikøbt 
indtil 2 måneder efter årsmødet. 

Ændres til:
Stk. 5 Frikøbte faglige sekretærer tiltræder hur-
tigst muligt efter årsmødet og senest 1. december 
i det pågældende år. Afgående frikøbte faglige se-
kretærer er frikøbt indtil 1. december.

Motivation: Dette er en konsekvensrettelse, så de 
faglige sekretærer kan træde til efter årsmødet.

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Ændringsforslag 4 
Tilføjelse 1:
§ 10
Stk. 2 Forretningsudvalget vælges for en periode 
af 12 måneder fra 1. december i pågældende kalen-
derår.

Tilføjelse 2:
§ 11
Stk. 2 De frikøbte faglige sekretærer vælges for en 
periode af 12 måneder fra 1. december i pågælden-
de kalenderår.

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Ændringer i forbindelse med budget og regnskab

Ændringsforslag 5 
I forbindelse med at Årsmødet er blevet flyttet fra 
april til oktober giver det mening, at Årsmødet 
fremover behandler det kommende års budget og 
ikke kun regnskabet for det forgangene år.

Forslag til vedtægtsændringer

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 fredag den 25. oktober 
kl. 22.00. Forslag skal indleveres via www. pls.dk/forslag
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FU indstiller til Årsmødet 2019, at PLS’ Årsmø-
de fremadrettet behandler og vedtager budget, 
star-tende med budget 2021 på Årsmøde i 2020..

FU indstiller til Årsmøde 2019, at:

• PLS’ budget fremadrettet behandles og ved-
tages på Årsmødet, startende med budget 
2021 på Årsmødet i 2020.

• Ændringsforslag til Hovedbestyrelsens for-
slag til budget skal være sekretariatet i hæn-
de se-nest 2 uger før Årsmødet.

• Der til alle ændringsforslag til budgettet skal 
ligget et forslag til finansiering

• Hovedbestyrelsen fortsat har kompetence 
til at revidere budgettet imellem Årsmøder-
ne, hvis de økonomiske forudsætninger æn-
drer sig væsentligt

Se også bilag A bagerst i mappen hvor de kritiske 
revisorer har kommentar til budgetlægning.

Delforslag 5 A §5 Nyt stk 6
Tilføjes:
Stk. 6 Forslag til budgetændringer, der ønskes be-
handles på årsmødet skal være hovedbestyrelsen 
i hænde senest 2 uger før årsmødets start.  Alle 
ændringsforslag til budget skal indeholde finian-
cieringsforslag.

Delforslag 5 B
§5 Stk. 6 Endelig dagsorden, Hovedbestyrelsens 
beretning, revideret regnskab, arbejdsplan og ind-
komne forslag udsendes til afdelingerne senest 3 
uger før årsmødets afholdelse og til årsmødedel-
tagerne senest 1 uge før.

ændres til:

Stk. 7 Endelig dagsorden, Hovedbestyrelsens be-
retning, hovedbestyrelsens forslag til budget,  re-
videret regnskab, arbejdsplan og indkomne for-
slag udsendes til årsmødedeltagerne senest 3 uger 
før årsmødets afholdelse.

Delforslag 5 C
§ 6 Dagsorden for årsmødet skal minimum inde-
holde 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. Indkomne forslag (herunder udtalelser) 

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

ændres til

§ 6 Dagsorden for årsmødet skal minimum inde-
holde 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 hovedbestyrel-
sens 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 Forret-
ningsudvalget 
14. Valg af to kritiske revisorer 
15. Eventuelt

Delforslag 5 D
§14 Tilføjes nyt stk 6 

Til forelæggelse og behandling på årsmødet ud-
arbejdes et forslag til budget for det kommende 
regnskabsår. 

Delforslag 5 E
§9 
Hovedbestyrelsen beslutter, hvordan arbejdspla-
nen 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 Hoved-
bestyrelsesmøder skal holdes andet sted end se-
kretariatet.

ændres til
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Hovedbestyrelsen beslutter, hvordan arbejdspla-
nen skal udmøntes.Ligeledes vedtager den PLS’ 
langsigtede politiske strategier og eventuelt revi-
derede budgetter. Hovedbestyrelsen mødes fem til 
otte gange om året. Mindst 25 procent af Hovedbe-
styrelsesmøder skal holdes andet sted end sekre-
tariatet.

Forslagsstiller: Forretningsudvalget

Ændringsforslag 6
§3 stk. 2
(...) Medlemmer, der slettes på grund af restance, 
generhverver først deres ret til juridisk bistand 3 
måneder efter genoptagelsen, som betinges af ind-
betalt restance.

ændrest til

§3 stk. 2
Medlemmer, der slettes på grund af restance, ge-
nerhverver først deres ret til juridisk bistand 3 
måneder efter genoptagelsen af medlemskab.

Motivation: Opgørelse af restance er ikke muligt 
i det nye medlemsystem, så forslaget er en tilpas-
ning til den aktuelle virkelighed.

Forslagsstiller: Faglige sekretærer Mia Rebecca 
Lund og Maria Kallehauge Jessen.

Sproglige rettelser til vedtægterne
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen
Forslag 1: § 2 = Indsæt ‘at’ mellem “forudsætninger 
for” og “de pædagogstuderendes krav opnås”

Forslag 2: § 2 = Indsæt ‘,’ mellem “forudsætninger 
for” og “at de pædagogstuderendes krav opnås”

Forslag 3: § 2 = Ændre “de pædagogstuderendes 
krav opnås,” til “de pædagogstuderendes krav op-
nås.”

Forslag 4: § 2 = Ændre “det værende sig:” til “Det 
værende sig:”

Forslag 5: § 2 = Indsæt ‘krav’ efter “samt overens-
komstmæssige”

Forslag 6: § 3, stk. 2 = Indsæt ‘,’ mellem “mindst 3 
måneder” og “og opsigelse heraf”

Forslag 7: § 3, stk. 2 = Indsæt ‘,’ mellem “som beta-
lende medlemmer” og “har ikke ret”

Forslag 8: § 4 = Indsæt ‘-’ før “Årsmøde”
Forslag 9: § 4 = Indsæt ‘-’ før “Hovedbestyrelse”

Forslag 10: § 4 = Ændre “Hovedbestyrelse (§ 9)” til 
“Hovedbestyrelse - HB (§ 9)”

Forslag 11: § 4 = Indsæt ‘-’ før “Forretningsudvalg”

Forslag 12: § 4 = Ændre “Forretningsudvalg (§ 10)” 
til “Forretningsudvalg - FU (§ 10)”

Forslag 13: § 4 = Indsæt ‘-’ før “Faglige sekretærer”

Forslag 14: § 4 = Indsæt ‘-’ før “PLS-afdelinger”

Forslag 15: §5 = Ændre “§5” til “§ 5”

Forslag 16: § 5 = Indsæt ‘ ’(en apostrof) ’ efter “er 
PLS”

Forslag 16 ½ § 5 Overskrift = Slet overskriften 
”PLS’ Hovedbestyrelse”. Konsekvensret underlig-
gende stk. 4, 5 og 6 til stk. 5, 6 og 7. (Tages separat 
på mødet)

Forslag 17: § 5, stk. 4 = Slet ‘,’ efter “foreløbig dags-
orden”

Forslag 18: § 5, stk. 5 = Indsæt ‘.’ efter “ændringsfor-
slag på selve årsmødet”

Forslag 19: § 6 = Ændre “Dagsorden” til “Dagsorde-
nen”

Forslag 20: § 6 = Slet ‘.’ efter “Hovedbestyrelsen”
Forslag 21: § 6 =  Slet ‘.’ efter “godkendelse”

Forslag 22: § 6 = Slet ‘ ‘ mellem “4.” og “Fremlæggel-
se”

Forslag 23: § 6 = Slet ‘ ‘ mellem “12.” og “Valg”

Forslag 24: §7, stk. 2 = Slet “(FU)”

Forslag 25: § 7, stk. 2 = Tilføj ‘.’ efter “forretningsud-
valgsmedlemmer”

Forslag 26: § 7, stk. 3 = Ændre “Hvis 2/3 af de tilste-
deværende stemmer” til “Hvis 2/3 af de tilstedevæ-
rendes stemmer”

Forslag 27: § 7, stk. 5 = Ændre “Valgbar er et ethvert 
medlem af PLS.” til “Ethvert medlem af PLS er 
valgbar.”
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Forslag 28: §9 = Ændre “§9” til “§ 9”

Forslag 29: § 9 = Ændre: “Hovedbestyrelsen er PLS’ 
øverste myndighed mellem årsmøderne og leder 
arbejdet.” til ”Hovedbestyrelsen er PLS’ øverste 
myndighed mellem årsmøderne.” (Afstemmes se-
parat på mødet)

Forslag 30: § 9 = Ændre “HB består af” til “Hoved-
bestyrelsen består af”

Forslag 31: § 9 = Tilføj ‘,’ mellem “Fordelingsnøglen 
er sat efter” og “hvor mange pædagogstuderende”

Forslag 32: § 9 = Ændre “der er pr.uddannelsessted” 
til “der er pr. uddannelsessted”

Forslag 33: § 9 = Tilføj ‘-’ før “0-1500”

Forslag 34: § 9 = Ændre “0-1500 pædagogstuderen-
de: Afdelingen får 1 repræsentant i hovedbestyrel-
sen” til “0-1500 pædagogstuderende: Afdelingen 
får 1 re-præsentant i Hovedbestyrelsen”

Forslag 35: § 9 = Tilføj ‘-’ før “1500-3000”

Forslag 36: § 9 = Ændre “repræsenterer” til “repræ-
sentanter”

Forslag 37: § 9 = Ændre “1500-3000 pædagogstude-
rende: Afdelingen får 2 repræsentanter i hovedbe-
styrelsen” til “1500-3000 pædagogstuderende: Af-
delingen får 2 repræsentanter i Hovedbestyrelsen”

Forslag 38: § 9 = Tilføj ‘-’ før “3000 +”

Forslag 39: § 9 = Ændre “3000 + pædagogstuderen-
de: Afdelingen får 3 repræsentanter i hovedbesty-
relsen” til “3000 + pædagogstuderende: Afdelingen 
får 3 re-præsentanter i Hovedbestyrelsen”

Forslag 40: § 9 = Ændre “Ligeledes vedtages PLS’ 
langsigtede politiske strategier og budgetterne for 
organisationen” til “Ligeledes vedtager den PLS’ 
langsigtede politiske strategier og budgetterne for 
organisationen”

Forslag 41 eksisterer ikke J
Forslag 42: § 9 = Ændre “Mindst 25 procent af Ho-
vedbestyrelsesmøder” til “Mindst 25 procent af 
Hovedbestyrelsesmøderne”

Forslag 43: § 10 = Ændre “at beslutninger træffes 

ved almindeligt flertal at 1/3 af Forretningsudval-
get kan kræve, at der indkaldes til Forretningsud-
valgsmøde hvilke arbejdsredskaber, der stilles til 
rådighed for medlemmerne af Forretningsudval-
get.” til
“- At beslutninger træffes ved almindeligt flertal
- At 1/3 af Forretningsudvalget kan kræve, at der 
indkaldes til Forretningsudvalgsmøde
- Hvilke arbejdsredskaber der stilles til rådighed 
for medlemmerne af Forretningsudvalget”

Forslag 44: § 10, stk. 5 = Tilføj ‘*enter* (linjeskift)’ 
foran “Stk. 5”

Forslag 45: §11 = Ændre “§11” til “§ 11”

Forslag 46: § 11, stk. 3 = Ændre “over” til “overfor”

Forslag 47: § 11, stk. 4 = Ændre “Hovedbestyrelses-
møde, valgbar til dette er medlemmer at PLS’ For-
retningsudvalg.” til “Hovedbestyrelsesmøde. Med-
lemmer af PLS’ Forretningsudvalg er valgbare til 
dette.”

Forslag 48: § 11, stk. 7 = Ændre “Stk. 7:” til “Stk. 7”

Forslag 49: § 12, stk. 2 = Tilføj ‘,’ efter “der vælges til 
hovedbestyrelsen”

Forslag 50: § 12, stk. 2 = Ændre “fungerer som kon-
takten for PLS centralt.” til “fungerer som kontak-
ten for PLS nationalt.”

Forslag 51: § 12, stk. 4 = Slet “.” efter “vedtægter.”
Forslag 52: §12, stk 5 = Ændres  “Retningslinjer for 
økonomisk tilskud til PLS-afdelingerne fastsæt-
tes i økonomiske forhold for PLS, som vedtages 
af hovedbestyrelsen.”  Til “Retningslinjer for øko-
nomisk tilskud til PLS-afdelingerne fastsættes 
i ”Økonomiske forhold for PLS”, som vedtages af 
hovedbestyrelsen.”  

Forslag 53: eksisterer ikke J

Forslag 54: §14, stk. 5 = Slet “ “(et mellemrum) mel-
lem “stk.” og “5”

Forslag 55: §14, stk. 5 = Ændre “kontorlederen” til 
“sekretariatsleder”

Forslag 56: §15 = Slet “”” (citationstegn) efter “frem-
mødte i Hovedbestyrelsen.”
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PLS arbejder kontinuerligt med at forbedre for-
holdene for alle landets pæda-gogstuderende. 
Dette ved at påvirke de studerendes rettigheder 
på uddannelsen og i praktikkerne. PLS’ medlem-
mer skal høres og have indflydelse på organi-sa-
tionens arbejde. Vi skal bidrage til, og styrke soli-
dariteten og den almene demokratiske dannelse 
i vores samfund. PLS skal være synlig på uddan-
nelses-stederne igennem vores lokalafdelinger. 
Og lokalafdelingerne skal styrke den demokrati-
ske proces der kendetegner, og skaber den dyna-
miske udvikling or-ganisationen har brug for, når 
vi igennem uddannelses- og fagpolitiske tiltag, 
arbejder for vores medlemmers fremtid. Der skal 
arbejdes mod at styrke orga-nisering og fællesska-
bet i organisationen. Med en stærk organisation 
kan vi skabe tryghed for de studerende, og aktivt 
være med til at sikre højere faglig-hed for vores 
medlemmer. For PLS er af pædagogstuderende, 
for de pædagog-studerende.

Arbejdsplanen 2019-2020 følger sporet fra arbejds-
planen 2018-2019, med et snævert antal arbejds-
planspunkter. Punkterne arbejder imod at styrke 
PLS som organisation, samt påvirke det samfund 
vores medlemmer lever i. Dette ved at skabe ind-
flydelse på en bedre pædagogisk uddannelse, og et 
bedre ar-bejdsmarked i pædagogfaget.

Evaluering af  
pædagoguddannelsen 
Reformen af pædagoguddannelsen fra 2014 skal 
evalueres i ministeriet i 2020 og det skal PLS arbej-
de med. Vi skal bruge svarene og bringe resulta-
terne fra kampagnen #vorespædagoguddannelse 
i spil bland andet ved at fremlægge po-interne fra 
kampagnen for ordførerne på Christiansborg. Det 
er vores ansvar i PLS at formidle et reelt billede 
fra de studerendes synspunkter. Resultaterne skal 
fremlægges for de politiske ordførere på Christi-
ansborg, og vi skal have vores viden bragt i spil, for 
at sikre at evalueringen giver et reelt billede fra de 
studerendes synspunkt.

Vi skal have påvirket de pædagogiske forbund, 
og få PLS’ stemme til at bære evalueringen frem 
imod en forbedret pædagoguddan-nelse, der ikke 
kun fokuserer på uddannelsens målbare resulta-
ter, men også de studerendes vilkår.

PLS vil derfor arbejde for at følgende pejlemærker 
implementeres i evaluerin-gen:

Flere ressourcer til pædagoguddannelsen
• 2 % nedskæringerne på pædagoguddannelsen 

har betydet at taksten i dag er 40.700 kr. for at 
uddanne en pædagog op imod 49.370 kr. i 2012. 
Midlerne fra 2 % nedskæringerne skal tilbage-
føres og der skal investeres flere penge i pæda-
goguddannelsen.

Afskaffelse af modulopbygningen
• Der skal indføres semsesterordninger eller 

længere projektforløb fremfor modulopbyg-
ningen.

• Højere timetal og feedback

• Timetallet er for lavt på pædagoguddannel-
sen og vi ønsker i PLS, at det hæves til mini-
mum 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 pædagoguddan-
nelsen

• Der skal tilbydes flere æstetiske valgfag og alle 
valgfaag udbydes på alle uddanneslessteder. 

Praktikkerne skal ikke være statsstøttet løn-
dumping men uddannelsesinstituti-oner for 
fremtidens pædagoger. 
• Praktikkerne skal placeres uden for hovedfe-
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Det er muligt at stille ændringsforslag til arbejdsplanen
Deadline for ændringsforslag til arbejdsplanen er fredag den 25. 
oktober kl. 22.00.  

Forslag skal stilles via www.pls.dk/forslag
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rien 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 vejlederud-
dannelse på diplomniveau

Tværfagligheden i fokus
• Det tværfaglige modul skal reelt være tvær-

faglig. Det kræver at pæda-gogstuderende 
møder og indgår i fælles uddannelsesforløb 
med andre re-levante professionshøjskolestu-
derende. Derfor skal det tværprofessionel-le 
uddannelsesforløb være en fast del af alle vel-
færdsprofessionernes ud-dannelsesforløb.

• Studerende på det tværfaglige modul skal 
være sammenlignelige steder i deres respekti-
ve uddannelser.

OK21
PLS skal under OK21 køre en kampagne der kan 
sikre at de studerendes vilkår i praktikkerne bli-
ver forbedret. For at være bedst muligt forberedt 
på OK21 skal organisation rustes til at varetage 
et landsdækkende kampagnearbejde. Hovedbe-
styrelsen skal, så de kan mobilisere PLS’ere til at 
deltage i og inspirere afdelingerne til at arrangere 
aktiviteter omkring overenskomsten for pæda-
gog-studerende og pædagoger.

Hovedbestyrelsen skal arbejde med følgende pej-
lemærker:

Overenskomstkomstkampagne
• HB udvikler en kernefortælling, som bruges 

til at lægge en kampagne-plan for OK21-peri-
oden.

• 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 pædagog-

studerende sikres en løn-stigning til OK21

• HB skal drøfte, hvordan PLS står i diskussio-
nen om ligeløn og blive klo-gere på hvordan 
pædagogstuderendes løn er påvirket af pæda-
goger som værende et traditionelt kvindefag

Medlemmernes viden:
• PLS skal arbejde med at oplyse vores medlem-

mers og medstuderendes viden om arbejds-
markedsrettigheder og overenskomster.

• PLS skal arbejde for, at medlemmerne er op-
lyste om, hvad der rører sig under forhandlin-
gerne i OK21

Solidariteten fremfor alt
• PLS skal fortsat arbejde for at styrke solida-

riteten i fagbevægelsen og i fagbevægelsens 
ungdom.”

Fokus på de tillidsvalgte
Hvor der i foregående periode har været fokus 
på at styrke FU-organet, skal der i denne periode 
arbejdes med at styrke de tillidsvalgte i lokalafde-
lingerne. Med et styrket FU-organ kan organisati-
onen styrkes yderligere, ved at de til-lidsvalgte op-
kvalificeres og sammenhængen i organisation fra 
lokal til national plan yderligere opprioriteres. Fo-
kusset er tænkt i linje med arbejdet med styr-ket 
FU, at organiseringen af medlemmer skal forøges. 
Hovedbestyrelsen skal arbejde frem imod.

• Et seminar for de økonomiansvarlige der op-
kvalificere dem i opgaven.

• Et årligt forum for tovholdere og økonomian-
svarlige.

• Oprettelse af et tovholdernetværk der styrker 
sammenholdet mellem lokal-afdelinger.

Klimapolitik/bæredygtigt  
arbejdsmarked.
Der skal udarbejdes et politisk papir vedrørende 
klimapolitiske emner på ar-bejdsmarkedet. Der 
kan eventuelt søges samarbejder med grønne stu-
denterbe-vægelser. Klimaet er i de seneste år ble-
vet et emne, der fylder mere og mere for de unge. 
Derfor bliver det relevant at PLS har en samlet 
mening om emnet. De studerendes fremtid på 
arbejdsmarkedet, kan i høj grad blive påvirket af 
kli-mapolitiske beslutninger. PLS skal udarbejde 
en holdning til emnet der sikrer medlemmernes 
fremtid på et grønt arbejdsmarked.  
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Studiemiljøet er afgørende 
for en god pædagoguddannelse!
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Alle uddannelsesmæssige aktiviteter på en ud-
dannelsesinstitution er afhængige af studiemiljø-
et. Både for studerende, undervisere og ledere af 
uddannelsesinstitutioner er det af afgørende be-
tydning, at studiemiljøet giver rum til fordybelse 
og tilbyder gode rammer for socialt og fagligt liv. 
Studiemiljø er et komplekst begreb, som vi i PLS 
mener bør dække både fysiske, sociale og psykiske 
faktorer. Af samme årsag er det afgørende, at vi i 
arbejdet for at styrke studiemiljøet også arbejder 
for en stærk studenterindflydelse både lokalt, na-
tionalt og internationalt.
Studiemiljøet er de studerendes primære lærings- 
og arbejdsmiljø og det skal derfor tages seriøst! 

Et godt studiemiljø sigter mod at sikre de stude-
rendes fysiske og psykiske velvære, såvel som de 
studerendes sikkerhed. Det er uddannelsesinsti-
tutionernes ansvar at sikre de studerendes trivsel 
og læringsmuligheder ved at sikre et godt studie-
miljø blandt andet ved at give mulighed for at stu-
die- og fagpolitiske organisationer, som PLS, kan 
have et stærkt eksistensgrundlag på den enkelte 
pædagoguddannelse.

For at fastholde de studerendes motivation er det 
essentielt, at de studerende har gode muligheder 
for at lære, fordybe sig, tænke kritisk og udfordre 
eksisterende viden. Et godt studiemiljø på pæ-
dagoguddannelsen har en direkte forbindelse til 
vores professions stærke faglige identitet, og op-
fordrer studerende til at engagere sig i relevante 
aktiviteter. 

Politiske papirer
Det er muligt at stille ændringsforslag politiske papirer. Her finder du to nye forslag til politiske papirer. Begge forslag er stillet af HB.

Deadline for ændringsforslag til politiske papirer er lørdag den 26. oktober kl. 21.00. 

OBS! Bagerst i denne mappe (bilag B) finder du allerede vedtagne politisk papirer, det er også muligt at stille ændringsforslag til disse. 

Forslag skal stilles via www.pls.dk/forslag
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Indflydelse:
I PLS mener vi, at det er essentielt, at studerende 
har direkte indflydelse på deres studiemiljø, fordi 
det er de studerende, der er eksperter i deres ud-
dannelser og studiemiljø - det er de studerende, der 
oplever og er medskabere af studiemiljøet på ud-
dannelsen på daglig basis

Dét, at give de studerende mulighed for at have 
indflydelse på studiemiljøet, har en værdi i sig selv. 
Vi tror på, at studenterindflydelse bidrager til at 
nedbryde hierarkiske strukturer og dermed gør ud-
dannelsessystemet som helhed mere demokratisk. 
Dette vil være med til at skabe en forbedring af ud-
dannelsessystemet. Indflydelsen skal ske i samar-
bejde med underviserne, da de studerendes studie-
miljø er undervisernes arbejdsmiljø.

En finansiel prioritet:
At skabe og opretholde et godt studiemiljø kræver 
investeringer fra både politikere og uddannelsesin-
stitutioner.
En god studiestart er et grundelement for opbyg-
ningen af et godt socialt studiemiljø, og derfor er 
det vigtigt, at studiestarten prioriteres økonomisk 
og organisatorisk af uddannelsesstedet
Ydermere kræver en forbedring af studiemiljøet og 
den generelle kvalitet af uddannelsen, at alle ud-
dannelsesnedskæringer rulles tilbage! I stedet for 
at skære i uddannelsessektoren, skal der investeres 
både nationalt og internationalt.

Det fysiske studiemiljø:
Det fysiske studiemiljø skal først og fremmest sik-
re, at alle studerende er i sikkerhed på og har ad-
gang til deres uddannelsesinstitution.

Vi mener, at det fysiske miljø skal afspejle den pro-
fession, vi skal ud i efter endt uddannelse. Det skal 
være muligt at bruge kreative lokaler, teatersale, 
sportsfaciliteter o.lign., så de studerende kan øve 
sig i differentierede pædagogiske aktiviteter. Lige-
ledes mener vi, at det er optimalt, at uddannelsesin-
stitutioner er placeret, således at det bliver muligt 
at bruge naturen.

Det fysiske miljø skal være inspirerende, motive-
rende og give rum til social interaktion. Det skal 
være muligt for de studerende at bruge uddan-
nelsesinstitutionens rammer bredt og ikke kun til 
forelæsninger eller undervisning, og de skal have 
adgang til lokaler, der kan benyttes i bredt omfang. 
Det kræver, at der er indtænkt grupperum, læse-
pladser, fredagsbarer og andre typer af rum, som 
de studerende frit kan færdes i.

De studerende skal undervises i lokaler, som er ind-
bydende og har et ordentligt indeklima. Ligeledes 
er det vigtigt med ergonomiske siddemuligheder, 
herunder stole og borde til alle, så ingen studeren-
de eksempelvis undervises fra vindueskarmen. De 
fysiske faciliteter skal være arrangeret på en sådan 
måde, at alle studerende har mulighed for at bruge 
dem. Et uddannelsessted skal være organiseret, så 
studerende med handicap kan bevæge sig frit uden 
forhindring.

Det sociale studiemiljø:
Et godt studiemiljø sikrer, at ingen studerende bli-
ver diskrimineret baseret på alder, religiøse- eller 
politiske overbevisninger, etnicitet, seksuel orien-
tering, handicap eller køn. Det skal være muligt for 
alle studerende at være en aktiv del af deres studie-
miljø, også hvis de har børn eller er udfordret på de-
res talefærdigheder.

Der skal tages højde for de studerendes forskellige 
livssituationer i det sociale studiemiljø. Dette har 
både underviserne og de studerende ansvaret for i 
indretningen af undervisningen og andre studieso-
ciale aktiviteter. I PLS ser vi den diverse studenter-
masse som en styrke, og studiemiljøet skal under-
støtte de studerendes møder på tværs af sociale og 
økonomiske skel.
Det sociale studiemiljø skal være åbent for alle og 
være med til skabe en velkommende kultur for at 
modarbejde ensomhed, stress og uhensigtsmæssig 
konkurrence mellem studerende.

Det ultimative mål er at sikre, at alle uddannelses-
institutioner har et godt studiemiljø. For at komme 
derhen, er det vores overbevisning, at der skal store 
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ændringer til. Startende med bedre og mere ret-
færdig finansiering og øremærkede midler til for-
bedring af studiemiljøet.

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen
 
Styrk Studiedagene i praktikken
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

En væsentlig del af pædagoguddannelsen er det 
års praktik, hvor studerende er en del af norme-
ringen og derfor en del af arbejdsmarkedet, imens 
vi er studerende.
Den lønnede praktikperiode er fordelt på to gange 
et halvt år, inklusiv i alt tyve studiedage, fordelt 
med ti i hver praktik.
Vi mener i PLS, at etikken skal være et gennemgå-
ende tema på studiedagene, fordi dét at være pæ-
dagog er at være udøvende etiker. Den pædago-
giske dømmekraft er bygget omkring evnen til at 
foretage etiske valg og have en handlekompetence 
i en pædagogisk og etisk kompleks kontekst. Der-
for bør de etiske dilemmaer i praksis og den ople-
vede hverdag i praktikken fylde i højere grad, end 
statisk formulerede læringsmål på studiedagene.
For at det kan lade sig gøre, må den, der underviser 
på studiedagene, have kendskab til pædagogisk 
praksis.

Det er vigtigt, at praktikpladsinstitutioner ikke 
blot ser sig selv som arbejdsplads for os pædagog-
studerende, men ligeledes har en identitet som 
uddannelsesinstitution. Derfor mener vi også, at 
praktikvejledere og praktiserende pædagoger med 
fordel kan involveres i studiedagene. Enten som 
led i et refleksionsforløb, som eksperter fra prak-
sis eller som introducerende til anvendte metoder 
i praksis som supervision, observationsmetoder 
eller specifikke pædagogiske metoder. Derudover 
ser vi det som en fordel, at praktikvejlederne ind-
tænkes i studiedagene for at give inspiration til 
projekter i egne institutioner eller generelt, her-
under hvordan man som pædagogstuderende på 
bedst mulig vis kan inddrage sine kollegaer på ar-
bejdspladsen. Et fælles vidensgrundlag med vejle-
deren bør ligeledes sikres, ved at vejleder og den 

studerende begge er investeret i studiedagene. Vi 
mener i PLS, at autonomien til at definere pæda-
gogisk praksis bør ligge hos pædagogerne, og at 
det derfor også er pædagogerne, der bedst kan 
diskutere og vurdere pædagogisk praksis sammen 
med den pædagogstuderende.

Vi mener i PLS, at der bør diskuteres Best Practice 
på studiedagene. Det kunne eksempelvis være ved 
at gøre det muligt for os at se andre pædagogstu-
derende og praktikinstitutioner, end vores eget 
arbejde med samme læringsmål. Konkret mener 
vi, at det kan bidrage til den enkeltes refleksioner 
og praksiskompetence at besøge hinandens prak-
tiksteder.

I PLS mener vi ikke, at det bør være eksamen i 
slutningen af praktikken eller løsningen af selve 
praktikopgaven, der skal have fokus på studieda-
gene. Derfor er det uddannelsesinstitutionernes 
ansvar at give undervisere og praktikere gode for-
udsætninger for at skabe et sikkert og udviklende 
rum for os pædagogstuderende, hvor der tages ud-
gangspunkt i vores hverdag. Dette kunne eksem-
pelvis være ved, at vi forberedte praksisfortæl-
linger - som blev udgangspunktet for teoretisk og 
metodisk arbejde. Derudover kræver en god stu-
diedag, at undervisere har forberedelsestid, kend-
skab til holdet, samt tid til hver enkelt studerende.

Vi mener i PLS, at det er noget svineri, at vi pæ-
dagogstuderende selv skal betale for vores studi-
edage. Vi mener, at det bryder med princippet om 
gratis uddannelse i Danmark, når vi må arbejde 
flere timer i vores praktikker for at spare afspad-
seringstimer op til at deltage på vores uddannelse 
til de i alt 20 studiedage. Vi mener, at det er mere 
end retfærdigt, at studiedagene bliver betalte fri-
dage sikret i overenskomsten for pædagogstude-
rende.
Det er under al kritik, at vi selv skal betale for at 
kunne deltage på studiedage, når vi samtidig ofte 
bliver mødt med, at der kun er planlagt undervis-
ning i ganske få timer. Derfor mener vi, at vi som 
studerende som et absolut minimum skal have 
undervisning i det antal timer, vi har sparet op til.
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Til kamp for æstetikken!
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Vi mennesker er ikke ens og det skal vi heller ikke 
være. Vi skal udfolde vores kreativitet og hér spiller 
æstetisk læring en central rolle. Det er her, vi udvik-
ler os som mennesker, lærer ting om livet og hinan-
den, lærer at eksperimentere, flytte grænser og få 
succesoplevelser, lærer at grine og have det sjovt og 
skabe stærke positive sunde relationer. Det er med 
andre ord en del af dannelsesprocessen.

Her spiller pædagogikken en enorm central rolle, 
for det at udøve pædagogik er en etisk handling 
som kræver en refleksion over dannelsesperspek-
tiv. Dannelsesprocessen varer hele livet og grund-
stenen lægges i barndommen. Som kommende 
pædagoger skal vi kunne reflektere over, hvad sam-
fundet er for en størrelse og hvad mennesker har 
brug for, for at styrke deres dannelsesrejse. En rejse 
som får altoverskyggende betydning for et menne-
ske og dets evne til at agere i det samfund, det er 
en del af.

Netop derfor skal vi, som kommende pædagoger 
have plads til at fordybe os i processen og stille de 
kritiske spørgsmål, som får os til at reflektere. Vi 
har brug for de æstetiske fag på pædagoguddannel-
sen. Vi skal uddannes til at arbejde med mennesker 
og relationerne imellem dem, men i praksis oplever 
vi en hverdag på en uddannelse, der er hårdt foku-
seret omkring kompetencemål. Det skal stoppes!

Uddannelsen til pædagog har efterhånden mistet 
den æstetiske tilgang til læring, hvor man lærer 
gennem sanser, følelser og oplevelser. Fokus er flyt-
tet fra ‘rejsen’ til ‘målet’, fra ‘processen’ til ‘eksamen’. 
Med det resultat, at vi mister den kritiske refleksi-
on over egen dannelse. Hvis vi ikke bliver uddannet 
til at gøre det selv, hvordan skal vi så kunne gøre 
det med andre?

Vi ønsker os en pædagoguddannelse, der bliver an-
erkendt for den vigtige opgave det er at danne an-
dre mennesker. Anerkendt for den vigtige opgave 
det er at give mennesker der ikke kan selv, et vær-
digt liv.

Derfor kammerater skal vi til kamp for æstetikken!

Mere gennemskuelige veje til 
dispensationer
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

Professionshøjskolerne, og uddannelsessteder-
ne, har meget forskellige procedurer for hvordan 
dispensationer tildeles. Dette skal ikke være tilfæl-
det, da alle studerende skal have samme mulighe-
der for orlov, ekstra tid til eksamen, merit mv. De 
mange forskellige procedurer gør det ofte uklart 
hvordan og i hvilke tilfælde den enkelte studerende 
kan søge om dispensation. 

Ligeledes er det uklart hvem der skal vurdere 
dispensationsansøgninger. Det skal altid fremgå 
tydeligt af professionshøjskolernes hjemmesider 
og studieordninger hvem der afgør de studerendes 
ansøgninger og hvor lang en behandlingstid man 
kan forvente. Dette vil også øge de studerendes 
retssikkerhed.

Som studieorganisation og fagforening mener PLS 
derfor at:
• Studerende med handicap og funktionsvariati-

oner skal kun skulle søge om dispensation én 
gang til for eksempel ekstra tid pga. ordblind-
hed eller nedsat tid i praktikkerne.

• Alle professionshøjskoler skal have et standard 
dispensationsskema, som kan udfyldes, således 
at de studerende får alle detaljer med.

• At studerende skal kunne få hjælp til at skrive 

Udtalelser
Det er muligt at stille ændringsforslag til allerede stillede udta-
lelser, samt at stille forslag til nye udtalelser. Deadline for forslag 
til udtalelser er fredag den 25. oktober kl. 22.00. 

Deadline for ændringsforslag til udtalelser er lørdag den 26. 
oktober kl. 21.00.  Forslag skal stilles via www.pls.dk/forslag
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dispensationer ved en uvildig part f.eks. en 
studievejleder el. lign.

• At professionshøjskolerne skal klargøre deres 
procedurer og proces for dispensationer på 
deres hjemmeside og i deres studieordninger.

NOTE:
PLS definer handicap, som det er beskrevet i FN’s handicapkon-
vention. Definitionen lyder:
”Personer med handicap omfatter personer, der har en langva-
rig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsæt-
telse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem 
i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med 
andre.”

FN’s handicapkonvention opdeler handicap i fire forskellige 
typer:
• Fysiske handicap
• Kognitive handicap
• Psykiske handicap
• Sensoriske handicap (sanser)

Mangel på pædagoger i fremtiden
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen

I fremtiden kommer vi til at mangle pædagoger i 
Danmark. Det forudsiger både BUPL og SL. 
Det er et problem for det danske samfund, fordi 
pædagoger løser nogle af velfærdsstatens vigtig-
ste opgaver: Vi arbejder med mennesker, der befin-
der sig i udsatte positioner, og vi er omsorgsper-
soner for både børn og voksne i situationer, hvor 
de er udsatte og sårbare. Vi arbejder målrettet med 
børn i de perioder i livet, hvor de udvikler sig mest, 
og vi skaber mening for de mennesker, der ikke 
udvikler sig.

Hvis vi kommer til at mangle kompetent pædago-
gisk personale i vores dag- og døgninstitutioner, 
vil det derfor få store konsekvenser for vores sam-
fund; den pædagogiske faglighed vil styrtdykke 
og fagets stemme vil blive svækket.

Vi ved fra vores nordiske kollegaer og medstude-
rende, at mangel på professionsuddannede ikke er 
et isoleret dansk problem, men at det samme ople-
ves i eksempelvis Sverige; Lärarbristen. Derfor bør 
vi lære af deres erfaringer. Grunden til manglen 
på lærere og pædagoger i Sverige forklares ved, at 
der er ankommet mange nye flygtningebørn, og 
at flere lærere og pædagoger går på pension eller 
forlader deres job i utide. Derudover forventes der 
at blive født flere børn i Sverige, ligesom BUPL for-

udsiger et stigende børnetal i Danmark

“Problemet er ikke de nyankommne flygtninge-
børn. Problemet er, at lærerjobbet ikke er attrak-
tivt nok, og at for få vælger at blive i jobbet og 
arbejde som lærer,” siger Johanna Jaara Åstrand, 
formand for Lärarförbundet til lærernes fagblad. 
Og netop de gode arbejdsvilkår ser vi i PLS som 
en klar forudsætning for, at et fag bliver attraktivt 
og anerkendes som værdifuldt. Beviset for at det 
arbejde pædagoger udfører har værdi, ses nemlig 
blandt andet i, at faget aflønnes i balance med ar-
bejdets betydning.

En række tiltag på pædagoguddannelsen og på det 
pædagogiske arbejdsmarked er derfor nødvendi-
ge, hvis vi skal undgå at mangle uddannede pæda-
goger i Danmark i fremtiden. Hvis problemet skal 
løses, er der en række faktorer, vi skal se på, for at 
flere ønsker at blive pædagoger, har adgang til at 
blive pædagoger og ønsker at forblive pædagoger.

Det betyder konkret, at vi skal se på dimensione-
ringen på pædagoguddannelsen, frafaldet på pæ-
dagoguddannelsen samt arbejds- og studievilkåre-
ne:

Det kan give mening at øge dimensioneringen på 
pædagoguddannelsen for at sikre flere uddanne-
de pædagoger i fremtiden.

I PLS mener vi dog, at hvis dimensioneringen på 
pædagoguddannelsen øges, må det ikke blive på 
bekostning af den faglige kvalitet på uddannelsen. 

Der skal være tid til relationsdannelse mellem 
undervisere og studerende, tilstrækkeligt time-
tal og gode studie- og fagmiljøer og vilkår. Det er 
derfor vigtigt, at der tages højde for, hvor det giver 
mening at øge dimensioneringen - ikke alene ift. 
antallet af ansøgere på de enkelte uddannelses-
steder, men i særdeleshed baseret på, hvordan det 
enkelte uddannelsessted vurderer egen kapacitet. 
Det bør være de enkelte uddannelser og fagmiljø-
ers eget valg, hvor mange studerende de kan tage 
imod.

Dimensionering skal ske på baggrund af langsig-
tede vurderinger af, hvad vi som samfund har be-
hov for af kompetencer frem for konkrete arbejds-
løshedstal eller erhvervslivets behov. Vi mener, at 
uddannelse skal være for det enkelte menneskes 
skyld og have en værdi i sig selv. Fordi uddan-
nelse ikke kan ses som en statisk handling, men 
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derimod er en kontinuerlig bevægelse gennem 
hele livet, bør dimensioneringen ikke baseres på 
NPM-modeller, målstyring eller kortsigtede gæt-
terier om fremtiden.

Det er oplagt, at hvis frafaldet på pædagoguddan-
nelsen falder, så bliver der uddannet flere pæda-
goger i fremtiden. Der kan være mange grunde 
til, at frafaldet på pædagoguddannelsen er så re-
lativt højt, som det er i dag. I PLS ser vi Danmarks 
Evalueringsinstituts undersøgelse om det første 
år på pædagoguddannelsen som yderst relevant. 
Vi mener nemlig, at en styrket indsats på uddan-
nelsens første år er altafgørende for dannelse af 
professionsidentitet og følelsen af at høre til - og 
dermed for fastholdelsen af pædagogstuderende 
på uddannelsen.

Uddannelseskvaliteten og -intensiteten er en af 
de vigtigste faktorer for, at vi som pædagogstude-
rende kan opretholde motivationen for at tage en 
uddannelse. Derfor mener vi også i PLS, at det er 
vigtigt, at der tilrettelægges undervisning, som er 
mere alsidig på første år med temaer, som er rele-
vante for alle pædagogiske arbejdsområder. Det er 
vigtigt, at de studerende kan identificere sig med 
det brede pædagogiske fag, og at undervisningen 
ikke allerede fra starten er en forberedelse til spe-
cialiseringsvalget. 

Undervisningen skal bære præg af, at der er or-
dentlige arbejdsvilkår for underviserne på pæ-
dagoguddannelsen, med ordentlige vilkår til at 
forberede sig og være til stede og nærværende i 
deres undervisningspraksis. Herigennem bliver 
det også muligt at understøtte forpligtende fælles-
skaber imellem undervisning, gruppearbejde og 
projektarbejde, som vi anser for nødvendigt i PLS.

I PLS mener vi også, at en af de væsentligste grun-
de til frafald på pædagoguddannelsen er de SU-fi-
nansierede praktikker, hvor studerende ikke har 
plads til at være studerende og trykkes så hårdt 
økonomisk, at de til sidst må forlade uddannelsen 
for at forsørge sig selv og familien.

Studiemiljøet er ligeledes afgørende for, at pæda-
gogstuderende bliver dygtige pædagoger. Det er 
de studerendes primære lærings- og arbejdsmiljø 
og må derfor have den fornødne opmærksomhed. 
Et godt studiemiljø sigter mod at sikre de stude-
rendes fysiske og psykiske trivsel, såvel som de 
studerendes sikkerhed. Derudover bidrager stu-
diemiljøet til, at pædagogstuderende ikke falder 

fra i løbet af uddannelsen. For at fastholde de stu-
derendes motivation er det essentielt, at de stude-
rende har gode muligheder for at lære, fordybe sig, 
tænke kritisk og udfordre eksisterende viden.
Vi mener, at det er essentielt, at studerende har 
direkte indflydelse på deres studiemiljø, fordi de 
rigtige eksperter er dem, som bruger det på daglig 
basis. Det vil bidrage til et godt studiemiljø, som 
sikrer, at ingen studerende bliver diskrimineret 
baseret på alder, religiøse- eller politiske overbe-
visninger, etnicitet, seksuel orientering, handicap 
eller køn. 

Det kræver bedre og mere retfærdig finansiering 
og øremærkede midler til forbedring af studiemil-
jøet.

De pædagogiske forbund og KL har også et an-
svar for, at de pædagogstuderende fastholdes på 
uddannelsen. De skal tage politisk ansvar for de-
res institutioner og deres ledere, sådan at praktik-
pladserne bliver til uddannelsesinstitutioner og 
ikke alene arbejdspladser. Vi mener i PLS, at alle 
praktikvejledere i institutionerne gennem over-
enskomsten sikres ret til en praktikvejlederud-
dannelse, så de pædagogstuderende modtager en 
vejledning af høj kvalitet, når de er i praktik.

Vi mener i PLS, at en lokal tilstedeværelse af de 
studerendes fagforening og studenterorganisati-
on er tryghedsskabende for den enkelte pædagog-
studerende og givtigt for det generelle studiemiljø. 
Derfor mener vi, at professionshøjskolernes ledel-
se bør anerkende, understøtte og give PLS ind-
flydelse på pædagoguddannelserne ved at skrive 
PLS ind i studieordningerne på lige fod med DSR.

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



40 Pædagogstuderendes Landssammenslutning         Årsmøde 2019  www.pls.dk  #plsÅM2019

               Forslag til økonomiske principper i PLS 3.Udgave

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

Hovedbestyrelsen har det overordnede ansvar 
for PLS’ økonomi. Det er Hovedbestyrelsen, der 
vedtager organisationens samlede budget for løn 
og drift samt indstiller årsregnskabet til godken-
delse på Årsmødet.

Daglig Ledelse har sammen med Sekretariatslede-
ren i PLS det daglige ansvar for økonomien og for 
løbende at give Hovedbestyrelsen overblik over 
den økonomiske udvikling.

Demokrati
Pædagogstuderendes Landssammenslutning er 
en organisation for og af pædagogstuderende. 
Organisationen er demokratisk og dette skal af-
spejles i den måde, organisationens økonomiske 
midler forvaltes på. 

Det betyder, at budgetlægningen skal muliggøre, 
at de aktiviteter, Årsmødets arbejdsplan udstik-
ker, kan realiseres. Det gælder både i forhold til 
nye og i forhold til ændrede beslutninger i løbet 
af året. 

Åbenhed
For at Hovedbestyrelsen kan varetage sit ansvar 
for PLS’ økonomi, er det afgørende, at DL og Se-
kretariatslederen løbende orienterer om udviklin-
gen samt om nye eller ændrede aktiviteter og an-
skaffelser. Både inden og under budgetlægningen 
og i form af budgetopfølgninger gennem året.

Er der store ændringer i PLS’ økonomi i løbet af 
året, skal DL indstille et revideret budget til Ho-
vedbestyrelsen.
Ligeledes er DL og Sekretariatslederen forpligtet 
til i løbet af året at spare og indhente kommenta-
rer til PLS’ økonomi fra de af Årsmødet valgte Kri-
tiske Revisorer.

Hovedbestyrelsen behandler budgettet på decem-
bermødet og har som minimum budgetopfølgning 
på augustmødet (halvårsregnskabet). Derudover 

kan ethvert HB-medlem til enhver tid bede om at 
få økonomien på dagsordenen.

Etik
PLS’ økonomi skal afspejle PLS’ værdier. Det be-
tyder, at PLS hele tiden er opmærksom på, hvor-
dan organisationens økonomi forvaltes og i videst 
muligt omfang indkøber etisk, miljømæssigt og 
socialt bæredygtigt.

Hovedbestyrelsen, Årsmødet og afdelingerne skal 
arbejde med økonomien på en måde, hvorpå øko-
nomien skaber mest muligt værdi for medlem-
merne i PLS.

Forslag til økonomiske principper i PLS

Det er muligt at stille ændringsforslag til ”Forslag til økonomiske 
principper i PLS”.

Deadline for ændringsforslag fredag den 25. oktober  
kl. 14.00. Forslag skal stilles via www.pls.dk/forslag
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Du sidder nu med Principprogrammet for Pæda-
gogstuderendes Landssammenslutning. Princip-
programmet fremlægger verden, som PLS ønsker 
den, gennem studiepolitiske briller. PLS’ princip-
per 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 pædagoguddannel-
sen, 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 LANDSSAMMEN-
SLUTNINGS FORMÅL
§ 2 PLS er en selvstændig og partipolitisk uafhæn-
gig organisation. Organisationens formål er, gen-
nem sin virksomhed, at skabe forudsætninger for 
gennemførelsen af de pædagogstuderendes un-
dervisningsmæssige, faglige, pædagogiske, økono-
miske, fagpolitiske, socialpolitiske, studiepolitiske 
og studiesociale krav og herigennem politisere og 
aktivere de pædagogstuderende. At virke for pæ-
dagoguddannelsens og det pædagogiske arbejdes 
udvikling samt at sikre studerende indflydelse 
såvel lokalt som på landsplan. Formålet søges re-
aliseret gennem aktiviteter, der er i overensstem-
melse med principprogrammet for PLS og i sam-
arbejde 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 de-
mokratiet til alle dele af samfundet. Den enkelte 
borger skal sikres størst mulig indflydelse gennem 
hele livsforløbet. Der skal skabes den størst muli-

ge 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, reli-
gion, handicap, kulturel - eller social baggrund. 
Et samfundssyn der ser den enkelte borgers fri-
hed som grundlaget for, at alle borgere sikres fri-
hed. Vi arbejder ud fra en forståelse af de friheds-
mæssige og sociale menneskerettigheder, som kun 
kan gennemføres ved, at borgerne organiserer sig 
i fællesskaber for at ændre uretfærdighed og ulig-
hed i det eksisterende samfund. Denne samfunds-
forandring 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 grund-
kernen 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 fælles-
skab, der giver medlemmerne mulighed for at op-
fylde deres ønsker om og behov for politisk indfly-
delse, 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 vo-
res samfund. PLS og pædagoguddannelsen er ikke 
to adskilte størrelser - vi rammes af de samme ten-
denser som vores samfund.
Vores samfund er hverken en tom størrelse eller 

PLS’ principprogram 
- vedtaget på årsmødet 2018 

Det er ikke muligt at stille ændringsforslag til  
PLS principprogram. 

Ifølge PLS vedtægter behandles principprogrammet kun hvert 
andet år (lige år).
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et naturgivent produkt, da mennesket er et socialt 
væsen, der udvikler sig i kraft af mellemmenne-
skelige relationer. Vi lever i et afhængigheds-, eller 
tvangsforhold med hinanden, hvilket også afspej-
les 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 påvir-
ker os, forkaster tanken om, at samfundsordenen 
skulle være naturlig eller hellig. Antagelsen, at 
mennesker påvirker mennesker i et vekselvirken-
de forhold, hvilket afspejles i samfundet, samt at 
der ikke eksisterer nogle deterministisk afgjort 
skæbne for mennesket, kalder vi dialektisk mate-
rialisme.

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 skævvrid-
ning er ikke blot økonomisk, den er også kulturel, 
ideologisk og social.

I Danmark har den udbyttede klasse, arbejder-
klassen, 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 un-
dertrykker mennesker, der ikke passer ind i det 
dominerende menneske- og samfundssyn. Femi-
nisme er ikke ekstremt, men nødvendigt.

Kvalitetssikring af det pædagogiske felt
Vi er som studerende - og specielt som pædagog-
studerende - 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 sam-
fund. 
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. Ef-
fektiviseringer, økonomisk krise og skattelettelser 
er forhold, som har betydet massive nedskæringer 
på uddannelsessystemet år efter år, og de profes-
sionsrettede velfærdsuddannelser er truede på 
deres selvstændighed og idealer. Kommunernes 

dårlige økonomi gør, at de pædagogiske institutio-
ner er tvunget i knæ, og som følge heraf må pæda-
goguddannelsen medtænke problematikker som 
undernormering og stress i undervisningen, da vi 
har korte forløb på hvert enkelt fag og få under-
visningstimer, reducerer det kvaliteten af under-
visningen, da der ingen udsigt til ændring af disse 
forhold synes. Den politiske vilje til at oppriorite-
re det pædagogiske felt i samfundet er tilsynela-
dende ikke-eksisterende. Pædagoguddannelsen 
ligger under for dette og må indrette sig efter de 
dårlige arbejdsvilkår, som samfundet tilbyder pæ-
dagoger.
PLS ønsker, at definitionsmagten for pædagogik-
ken 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 virk-
somhedstænkning i professionshøjskolerne og 
samfundets økonomiske op- og nedture diktere 
kvaliteten af uddannelsen.
Kvaliteten af vores uddannelse har en direkte ef-
fekt på samfundet, og man kan derfor ikke se sam-
fundet 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 bety-
der, at vi alle har et ansvar for, at vi har et sam-
fund, 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 bæ-
rer det tungeste læs. Dette betyder, at vi skal have 
et samfund, der baserer sig på solidaritet og ikke 
tolererer eller accepterer nogen form for under-
trykkelse af mennesker.

PLS og professionen

Den pædagogiske profession
Vi pædagogstuderende uddanner os til en profes-
sion. Vi definerer den pædagogiske profession ud 
fra følgende forståelse:
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Pædagogprofessionen består af personale, som 
kan planlægge, udføre og reflektere over relati-
onsarbejdet. 

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

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 vil-
le noget med det andet menneske på en menings-
fuld og omsorgsfuld måde. I PLS ser vi pædago-
gisk 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 professi-
on, der i højere grad styres, af de der bevæger sig 
inden for professionen. PLS kæmper for at få defi-
nitionsmagten tilbage til professionen. 
Vi ønsker, at vi som pædagoger fordrer en kritisk 
dannelse hos vores brugere såvel som vores kol-
legaer i den pædagogiske profession. Dette bety-
der, at vi igennem vores uddannelse skal ”lære” at 
turde tage kritisk stilling til samfundet, seminari-
ets 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 grundlæg-
gende læringsrum. Det er her, vi skal udfordres af 
underviserne og medstuderende, og hvor vi flytter 
os som fagpersoner og som mennesker. Pædagog-
uddannelsen opstår i en vekselvirkning mellem 
teori og praksis. Det er altafgørende for uddannel-
sens kvalitet, at disse to elementer bliver priorite-

ret, 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 uddan-
nelse, profession og det samfund, vi virker i. De 
pædagogstuderende skal være i stand til at forhol-
de sig kritiske til det bestående samfund, og der-
for er det essentielt, at det er dem, som er i primær 
berøring med uddannelsen, der har den primære 
indflydelse på uddannelsen. Det betyder, at defi-
nitionsmagten over pædagoguddannelsen skal 
tilbage til de studerende og underviserne.
Pædagoguddannelsen skal - som alle andre dele af 
samfundet - være fri for enhver form for under-
trykkelse. 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 forskellighe-
der, 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. Pæ-
dagoger beskæftiger sig med alt fra vuggestue-
børn 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 indivi-
duelle menneske i et kollektiv og ikke blot forsøge 
at diagnosticere eller klientgøre børn og borgere.

Dette mener PLS gøres bedst ved en generalistud-
dannelse 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 pædagogi-
ske indsats overfor de meget forskellige menne-
sker, som vi kommer i kontakt med, men at grund-
kernen 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. 
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Dynamisk og udfordrende  
læringsmiljø frem for forelæsninger
Pædagoguddannelsen er en dynamisk uddannel-
se, 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 uddannel-
sesstederne 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 med-
studerende og underviserne. 

PLS mener ikke, at forelæsningsbaseret under-
visning hører hjemme på en uddannelse som pæ-
dagoguddannelsen. Pædagoguddannelsen skal 
opøve samarbejdsevner, dialogiske kommunika-
tionskompetencer og relationsarbejde, hvilket 
bedst gøres gennem fx konfrontationsundervis-
ning, der inddrager de studerende, og dermed for-
drer 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 praksisfærdig-
heder. 

Studenterindflydelse på eget studiemiljø
Pædagoguddannelsen tiltaler en bred gruppe af 
studerende, som alle har meget forskellige forud-
sætninger og ønsker for deres uddannelse. PLS 
mener, at der bør være plads til og mulighed for, 

at alle disse forskellige studerende kan gennem-
føre deres uddannelse bedst muligt ud fra deres 
individuelle ønsker og behov – både fagligt og so-
cialt. Det sociale sammenhold på et studie har en 
enorm betydning for, om det faglige sammenhold 
fungerer, og for om den enkelte studerende gen-
nemfører sin uddannelse. 

Derfor er det vigtigt, at hvert eneste uddannelses-
sted for pædagoguddannelsen har en platform og 
rum for et socialt studiemiljø, som tiltaler og ind-
byder hver enkelt studerende.
Derfor er det vigtigt, at de lokale studerende ind-
drages i processer omkring den fysiske indretning 
af uddannelsesstedet – både når det handler om 
det sociale studiemiljø, og når det drejer sig om un-
dervisningsformerne 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 uddannel-
se. 

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 mu-
ligheder 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 tilgan-
ge, som er det dynamiske grundlag for individu-
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el 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 kompe-
tencer, som de studerende besidder, men som ikke 
kan måles og vejes specifikt som f.eks. samar-
bejdsevne, 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 praktik-
ken, de pædagogstuderende får mulighed for at 
skabe sammenhæng mellem teori og praksis, for 
at prøve teoretisk viden fra seminariet af i prak-
sis og ikke mindst lære af de dygtige pædagoger 
ude på praktikstederne for herigennem at dygtig-
gøre sig inden for det pædagogiske arbejde. Dette 
kræver, at praktikvejlederne på institutionerne 
bliver uddannede til at varetage vejlederrollen 
mest hensigtsmæssigt, så kvaliteten i praktikvej-
ledningen 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 insti-
tutionernes 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 fordybel-
se, 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 autono-
mi, til at fokusere på de uddannelsesmæssige per-
spektiver. De pædagogstuderende må aldrig blive 
en arbejdsværdi, som institutionerne kan benytte 
som billig arbejdskraft, og som de bliver afhængi-
ge 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 
bedre uddannelsessystem og ikke mindst en bed-
re pædagoguddannelse. Kampen for et bedre sam-
fund 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 gen-
nem 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 samfundsfor-
andrende bevægelser i det moderne industrisam-
fund: Arbejderbevægelsen og elev - og studen-
terbevægelsen. 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 kollekti-
ve organisering og den kollektive kamp har man 
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formået at skabe en modmagt til magthaverne og 
deres interesser. Vores skæbner som studerende, 
som lønmodtagere og som mennesker er tæt for-
bundet med vores medmenneskers. For at gøre os 
fri, må vi stå sammen om de fælles udfordringer 
og fjerne de menneskeskabte undertrykkelsesme-
kanismer, 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 stemmesed-
del 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, hovedbe-
styrelse og faglige sekretærer. Den flade struktur 
modvirker at megen viden samles på hænderne 
af få, og vores beslutninger bliver derfor bredt re-
præsenteret. 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 centralise-
ring 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 organisati-
onsformer, 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, re-
flekterende og kritisk til vores eget virke.

Studerende over hele  
verden kæmper samme kamp
Blandt bannerførerne for retten til frihedsrettig-
heder 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 så-
som 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 stude-
rende der kæmper for ytringsfrihed, eller om det 
er colombianske studerende, der kæmper for ret-
ten 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 no-
gensinde, at arbejderbevægelsen og studenterbe-
vægelsen må stå sammen. Hvis blot man ser på 
vores eget område - velfærdsuddannelserne, er de 
for tiden under voldsomt pres af de nyliberalisti-
ske 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 forrin-
ge i arbejdsvilkårene i den pædagogiske praksis 
og forårsager social dumping; fokusset flyttes fra 
kvalitet på de enkelte institutioner til effektivise-
ring og derigennem forringelser, hvilket samfun-
det 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 ten-
denser 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 lig-
hed i samfundet, uddannelserne og fagene. Sam-
men står vi stærkest.
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Kandidater til  
forretningsudvalget

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 gul 
Camel.  Startede på uddannelsen i februar 2018, 
går nu på dagtilbudsspecialisering. 

Har været aktiv i PLS Hjørring siden 2018, blev 
hurtigt derefter suppleant til hovedbestyrelsen 
(HB) til vores generalforsamling.  Jeg deltog i mit 
først HB-møde i juni 2018, mit første årsmøde i 
april 2018 og har næsten været til alle HB-møder 
siden.  Blev HB-repræsentant i januar 2019.

Er meget interesseret i LO- og FTF-sammenlæg-
ningen, altså det nye FH. Det er et vigtigt sted for 
PLS, da det er dér, vi sammen med vennerne fra de 
andre forbund, kan få indflydelse på klimaforan-
dringer og hvordan arbejdsmarkedets opbygning 
skal se ud i fremtiden. Vi kan gøre mere, når vi stå 
sammen, og derfor tror jeg den bedste og eneste 
vej er SOLIDARITET!!!

Jeg vil gerne sidde i PLS’ Forretningsudvalg (FU), 
fordi jeg siden mit første HB-møde har kunnet 
mærke, at jeg vil meget mere PLS. Jeg har været 
glad for at være en del af min lokalafdeling, PLS 
Hjørring, hvor jeg har været heldig at møde nog-
le dygtige mennesker, som har påvirket mig i en 
mere faglig retning, men som jeg også har lavet 
mange sjove ting med.  Jeg håber selvfølgeligt som 
FU-repræsentant, at jeg kan være med til at sikre, 
at andre afdelinger har det ligeså sjovt og lærerigt, 
som vi har haft.   

Jeg kender efterhånden PLS fra mange vinkler, og 
det har gjort, at jeg brænder for organisationen, 
og kun gjort mit gå på mod større.  

Det at være en del af PLS’ nationale organ, tror jeg 
på kun har gjort mig til en bedre studerende, da 
vores kerneværdier er faglighed og fællesskab. 
Er også over bevist om, at der ikke er et dårligt 
menneske i PLS.

Hvis I ønsker uddybninger til min opstilling el-
ler andet, er I mere end velkomne til at kontakte 
mig på mail: kasperbkirk@gmail.com eller telefon: 
28121995

Jeg ønsker alle et virkelig godt årsmøde!

Kandidater til forretningsudvalg 
(FU) og faglig sekretær

Det er muligt at stille op som faglig sekretær eller forretnings-
udvalgsmedlem. Der skal vælges 3 faglige sekretærer og 4 
forretningsudvalgsmedlemmer.  

Deadline for opstilling er lørdag den 26. oktober kl. 21.00 
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Mikkel Møller
UCL Jelling

Jeg hedder Mikkel, er 23 år og pædagogstuderende 
i Jelling. Gennem hele min tid som pædagogstude-
rende har jeg været medlem af PLS og aktiv i den 
lokale afdeling i Jelling.  Efter sidste årsmøde blev 
jeg repræsentant for afdelingen i hovedbestyrel-
sen. 

På hovedbestyrelsesmødet i april stillede jeg for 
første gang op til forretningsudvalget og blev 
valgt. Jeg har siddet i forretningsudvalget det sid-
ste halve år og ønsker at genopstille.

Jeg vil gerne genvælges til forretningsudvalget, 
fordi jeg brænder for vores uddannelse og for at 
forbedre den. Jeg elsker at bruge min tid på PLS, 
og jeg vil gerne lægge så mange kræf-ter i det som 
muligt, og der er forretningsudvalget det helt rig-
tige sted for mig. 

I det sidste halve år har vi fået et godt samarbejde 
op at køre i forretningsudvalget, og det er et sam-
arbejde, jeg fortsat gerne vil være en del af.

Da jeg begyndte at være aktiv i lokalafdelingen, 
blev jeg bekendt med de udfordringer, pædagog-
studerende havde i Jelling. Og sammen med afde-
lingen var jeg med til at tage hånd om udfordrin-
gerne og få dem løst, Jeg har erfaring med lokale 
udfordringer og hvordan de løses, og hvis vi har 
udfordringer i Jelling, har I det sikkert også på je-
res uddannelser. Med en plads i FU håber jeg på at 
kunne bruge mine erfaringer fra Jelling til at hjæl-
pe jer udfordringerne på jeres uddannelser.         

Da jeg lærte organisationen at kende, var FU sta-
dig en mærkelig størrelse, og det var svært at fin-
de ud af præcis, hvad det indebar. Det er vi ved at 

gøre op med, så opgaverne bliver mere definerede, 
og så FU kommer tættere på medlemmerne. Men 
vi er stadig ikke i mål, og det vil jeg gerne være 
med til at sikre.

Jeg elsker at være sammen med PLS’ere, og jeg 
vil gerne møde endnu flere medlemmer og hjæl-
pe dem med enten at få gjort deres afdeling end-
nu sejere, end den allerede er (det kan godt blive 
svært, for afdelingerne er allerede ret seje), men 
også med at få startet nye seje afdelinger op, de 
steder hvor der ikke er en afdeling endnu.

Jeg håber på jeres tillid til en plads i forretnings-
udvalget, og jeg håber I har haft et fantastisk års-
møde.

Emil Amtoft
Campus Carlsberg

Jeg hedder Emil Amtoft, 21 år gammel og stude-
rer på Campus Carlsberg i København. Jeg skal i 
2. praktik til december, og er kommet ind på sko-
le-fritids specialiseringen. Jeg har siddet i PLS’ 
hovedbestyrelse næsten lige siden jeg startede 
på uddannelsen for 1 år siden. I april valgte jeg at 
stille op til forretningsudvalget, hvilket jeg kan 
mærke jeg brænder for! Det har været en kanon 
fed følelse at være med til at bygge et forretnings-
udvalg op igen, for at kunne fokusere på at styrke 
afdelingerne.
Jeg stiller op til forretningsudvalget igen, fordi 
jeg gerne vil være med til at arbejde videre med at 
styrke afdelingerne og vores uddannelse. Jeg tror 
på, at ved at have en god relation mellem FU og af-
delingerne, at det styrker samarbejdet, og det ska-
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ber mange flere ideer til, hvordan den pågældende 
afdeling kan styrkes. Jeg vil også arbejde for at få 
flere PLS-afdelinger ude på uddannelsesstederne. 
Ved at have en koordinerende rolle bestående i at 
få afdelingerne til at hjælpe andre afdelinger, vil 
jeg arbejde for en PLS national/lokal kalender, 
hvor alle afdelinger har mulighed for at indtaste, 
hvad de laver, og selvfølgelig se, hvad alle de andre 
afdelinger i PLS laver.

En vigtig opgave jeg gerne vil være med til at løfte 
og give mit synspunkt på er, når pædagoguddan-
nelsen skal evalueres i 2020. Fællesskabet har be-
tydet rigtigt meget for mig i PLS, både i afdelin-
gen, hovedbestyrelsen, men også når hele PLS var 
samlet til f.eks. kursusweekend. Det har gjort mig 
klogere på, hvor det haltede henne på pædagogud-
dannelsen, og hvad vi som organisation helt klart 
skal have fokus på.

Jeg håber på jeres tillid til, at jeg kan få en plads i 
forretningsudvalget. I må have et dejligt årsmøde.
To fun facts om mig:

• Jeg bliver kaldt ”Milo” i PLS – mest blandt ho-
vedbestyrelsen.

• Jeg har været spejder i 14 år, hvorfor friluftsliv 
og organisering er en stor del af mig. Mangler 
du et godt råd til, hvordan du får koblet fri-
luftsliv til praksis, så er jeg altid klar til at dele 
ud af min erfaring bl.a. gennem de arrange-
menter/ture jeg har planlagt.

Har du spørgsmål til min opstilling, eller andet du 
føler for at spørge mig om, så må du meget ger-
ne kontakte mig på telefon: 40 47 22 82 eller mail: 
Emil@pls.dk

Kandidater til faglig sekretær

Mikkel Bøgh Eriksen
UCL Svendborg

Kære PLS’ere

Mit navn er Mikkel. Jeg er 28 år gammel og stude-
rer til pædagog i Svendborg. Der bor jeg med min 
hund Manfred; sådan en som er beskrevet i Hans 
Christian Andersens eventyr Fyrtøjet: ’Med øjne 
så store som tekopper’. 

Jeg stiller op som faglig sekretær. Det gør jeg, 
fordi jeg gerne vil være med til at styrke PLS, og 
der-igennem sikre fremtidens pædagogstude-
rende bedre vilkår, end de nuværende. Jeg har i 
PLS-regi, været lokalaktiv og primus motor i at 
starte en lokalafdeling i Svendborg. 

På trods af at vi er et lille uddannelsessted, er der 
i afdelingen en masse fantastiske og engagerede 
mennesker. Jeg har i siddet i PLS’ hovedbestyrelse 
og deltaget i kampagner, praktikoplæg samt selv 
afholdt introoplæg. Derudover medbringer jeg en 
bred arbejdserfaring fra det pædagogiske områ-
de, hvor jeg har arbejdet i børnehave, SFO, skole, 
ungdomsklub samt som nattevagt på bosteder for 
udviklingshæmmede. 
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Det gør, at jeg har en god idé og følelse med, hvad 
det er, der bevæger sig på de forskellige områder 
og hvor nogle af områdernes problematikker lig-
ger.

Jeg har siddet i medarbejderudvalg og som ar-
bejdsmiljørepræsentant i dagtilbud. For mig er 
det mest fantastiske ved den pædagogiske prak-
sis at være i stand til at yde en indsats, der har en 
værdi for et andet menneske. Jeg brænder for at 
hjælpe og støtte andre mennesker - deres alder og 
udvik-lingsstadie er underordnet - alle mennesker 
fortjener et værdigt liv fyldt med kvalitet og glæ-
de. 

Det kan være barnet, hvor vi faciliterer lærings-
miljøer, der giver dem mulighed for at dannes gen-
nem fordybelse og eksperimentering. Den unge 
i klubben, der har det svært og egentlig bare har 
brug for at snakke med en voksen, der altid er der 
og som ikke dømmer. Eller måske en kollega, der 
har haft en hård dag og har brug for et kram og 
en snak.

Pædagoguddannelsen står over for to skelsætten-
de år, hvor 2014-reformen skal evalueres i 2020 og 
så overenskomsten forhandles til OK21. Derfor an-
ser jeg det for værende uhyre vigtigt, at pæda-gog-
studerende i fælles flok støtter op om PLS, så vi 
har så stærk en position i de fremtidige for-hand-
linger som muligt. Vi har nemlig en vital rolle at 
spille i PLS. 

Der er stadig for mange forhold, der er kritisa-
ble; f.eks. de lønnede praktikker, hvor studeren-
de mange steder bruges som billig arbejdskraft 
og ikke får en optimal mulighed for at blive den 
bedst mulige pædagog. Og det kan godt være, at 
den nye minister har tilført en engangspulje på 
127.5 millioner, men det er slet ikke nok! 

I min optik er det essentielt, at vi i PLS bliver bedre 
til at få udbredt studieorganisationsdelen af PLS. 
Derfor ser jeg det også som en kerneopgave for or-
ganisationen, at alle vores aktive og tillids-valgte 
oplever, at de har et godt kendskab til pædagog-
uddannelsen lokalt og nationalt. 

Jeg har i min tid i PLS haft utallige fantastiske op-
levelser af social karakter med studerende fra alle 
hjørner af landet. At kunne samle pædagogstude-
rende fra hele landet og sætte dem sammen er en 
stor kvalitet, som giver mulighed for sparring og 
refleksion. En af de opdagelser, det har givet mig, 

er, at I dag er pædagoguddannelsen vidt forskellig 
fra den ene professionshøjskole til den anden. 

Hvordan sikrer vi så, at kvaliteten er høj i hele 
landet? Et godt bud kunne være gennem stærke 
PLS-lokalafdelinger, der er i stand til at råbe vagt 
i gevær.

Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at kæm-
pe for et styrket PLS. For flere medlemmer, flere 
aktive, flere lokalafdelinger, der sammen kan være 
med til at lægge et stærkt, fælles pres på politi-
ke-re og kommuner. Derved kan vi blive ved med 
at gøre Danmark opmærksom på, hvor og hvor-
dan vi kan gøre det bedre. Både for vores skyld, 
men sandelig også for børnene, som ikke selv kan 
sige fra. For de svært udviklingshæmmede, de 
umyndiggjorte, hvor vi har en etisk forpligtigelse 
for at sikre de bedste vilkår og den bedst mulige 
livskvalitet! På trods af den ’økonomiske uansvar-
lighed’, nog-le partier i det danske samfund måske 
mener dette medfører.

Jeg ønsker jer alle et supercalifragilisticexpia-
lidocious årsmøde!

Hvis du har spørgsmål til min opstilling eller an-
det, er du velkommen til at kontakte mig på te-
lefon 71704026 eller mail mber06433@edu.ucl.dk
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Anna Sofie Zaar Hastrup
UCN Aalborg  

Kære PLS, kære Årsmøde!

Mit navn er Anna, jeg er 22 år gammel, pædagog-
studerende og kommer fra Aalborg. Jeg er pæ-
dagog-studerende, fordi jeg vil noget med andre 
mennesker. Jeg vil ud i verden og gøre en forskel. 
Jeg vil skabe lige muligheder for alle og danne 
fremtiden. 

Jeg er med tiden blevet en ræverød socialist og 
feminist, der godt kan lide at bruge min store 
mund til at gøre opmærksom på mig selv og mine 
meninger om samfundets store problemer. Vores 
samfund skal være for alle, og lighed må være det 
ypperste mål. Derfor har jeg også valgt at ‘skrue 
op’ for mig selv og bruger min Instagram til at 
kommunikere gode budskaber om f.eks. kropspo-
sitivisme, femi-nisme, psykiske lidelser og dét at 
være studerende.

Jeg har været medlem af PLS siden august 2018 og 
været en del af det hold, der har fået vores afdeling 
i Aalborg op at stå igen og jeg har siddet i Hoved-
bestyrelsen (HB) siden april 2019. Jeg er på kort tid 
blevet enormt involveret i PLS, og jeg har af mine 
gode venner i HB fået at vide, at jeg har formået at 
sætte mit mærke i PLS, og det jeg enormt stolt af. 
Derfor stiller jeg nu med stor ydmyghed op til at 

blive en af jeres faglige sekretærer. 

Jeg har været ungdomspolitisk aktiv i over 6 år, 
men mit parti var gået for langt til højre og på for 
mange kompromisser, og det interne fællesskab 
var ikke et sted, jeg længere følte mig hjemme. Jeg 
var træt af konstant at kæmpe internt. Jeg havde 
længe delt de frustrationer med min kæreste, så 
da jeg blev optaget på pædagoguddannelsen, sag-
de han: “Hey Anna, så skal du huske at melde dig 
ind i det der PLS - de er vist ret nice, OG vi får billig 
forsikring. Og sammenholdet i fagforeninger og 
studenter-organisationer er noget helt andet”. 

Og den dag i dag kan jeg ikke takke ham nok for 
at vise mig det her fællesskab - og min billige for-
sik-ring. Jeg oplever for første gang længe at om-
give mig med en masse forskellige og gode men-
nesker, der harmonerer med mit menneskesyn og 
med mig som menneske. PLS er båret af så mange 
gode folk, der på kort tid har givet mig så meget 
godt. Derfor vil jeg gerne give jer noget tilbage. Jeg 
brænder for det arbejde, vi sammen skaber i PLS, 
og jeg tror, jeg kan være med til at videreudvikle 
det arbejde. Sammen kan vi gøre endnu mere.

Vi står over for store forandringer de næste år. Pæ-
dagoguddannelsen skal evalueres i 2020, og det er 
vores job at sørge for, at de prioriterer ordentligt. 
Vi må fortælle Christiansborg, at de ikke længe-
re kan slippe afsted med 2%-besparelserne, og at 
midlerne skal føres tilbage NU. Vi vil ikke længere 
neglige-res! Vi skal fortælle dem, at pædagogud-
dannelsen er en af velfærdsstatens vigtigste byg-
gesten, og at en investering i os er en investering 
i vores fælles samfunds fremtid. Derfor skal PLS 
slå et slag for, at de studerende skal høres og ses i 
den kommende evaluering! Det er os, der uddan-
ner os, og det er os, der kender uddannelsen bedre, 
end nogen andre. 

For mig personligt er æstetikkens betydning i vo-
res uddannelse en af de helt store kampe, vi skal 
tage under den her evaluering. Æstetikkens evne 
til at nedbryde facader, omdanne indtryk til ud-
tryk og skabe kritisk refleksion hos både os som 
studerende og hos brugerne, er så vigtig en del af 
vores ud-dannelsen. Jeg mangler fokus på dannel-
sesprocessen i vores uddannelse. Og desuden kan 
det ikke passe, at jeg aldrig kan få fx. drama, fordi 
der ikke lige var nok tilmeldte, eller at fx. Thisted 
ikke kan få et bestemt valgfag, medmindre de vil 
køre hele vejen til Aalborg. Det er ikke lige mulig-
heder for alle! 
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OK21 er også lige om hjørnet. Vi så tilbage i ‘18, 
hvordan forhandlingerne bredte sig til at handle 
om mere end blot overenskomst, og at solidarite-
ten i fagbevægelsen blev vigtigere end nogensin-
de før. Med det stadig nye FH (Fagbevægelsens 
Hovedorganisation) står vi over for en stor op-
gave, men sammen kan vi løfte den og skabe en 
stærkere solidaritet end før. Vi skal planlægge og 
søge indflydel-se allerede nu. De studerendes vil-
kår skal på papiret, så vi ikke kun har den bedste 
uddannelse, men også den bedste praktik! Vi skal 
sætte dagsordenen og kræve vores indflydelse. 

Men ingen god OK21 eller evaluering uden stærke 
afdelinger. Ligesom pædagoger er en af vores sam-
funds byggesten, er afdelingerne uden tvivl PLS’ 
vigtigste byggesten. Uden os lokale eksisterer PLS 
ikke. Derfor skal vi det næste år arbejde med at 
styrke vores tillidsvalgte. Vi er en bredt favnende 
or-ganisation med mange dygtige medlemmer, og 
vi skal have plads og ressourcer til at blive klogere 
og stærkere - for sammen står vi stærkere. Afde-
lingerne og de lokalt aktive bærer PLS, og derfor 
skal PLS værne om os lokale. Der sker ingen bevæ-
gelse, hvis ikke den sker lokalt.

I er velkomne til at skrive til på 1063458@ucn.dk, 
ringe eller sms’e på 25641988 eller hive fat i mig 
til en snak, når vi ses -  I kan altid spotte mig, for 
jeg er hende i flest mulige farver og mønstre på 
en gang.

Martin Lind
UCSYD Esbjerg

Hey alle årsmødedeltagere. 
Jeg hedder Martin Lind. jeg er 25 og pædagogstu-
derende fra Esbjerg. Ved siden af studiet arbejder 
jeg med udsatte børn og unge som har brug for lidt 
ekstra guidninger i deres dagligdag.

Jeg stiller op som faglig sekretær, fordi jeg brænder 
for det politiske arbejde, vi laver i PLS.
Jeg har været aktiv i PLS, siden jeg startede på ud-
dannelsen tilbage i sommeren 2016. Jeg valgte at 
blive aktiv, fordi jeg faldt for det fantastiske fæl-
lesskab, vi har i PLS. Senere fik jeg øjnene op for 
det politiske arbejde, der også ligger i PLS, og jeg 
har simpelthen været ”hooked” lige siden. Jeg har 
tidligere siddet i HB, hvor jeg i samarbejde med de 
daværende HB’ere var med til at sætte den retning, 
der førte PLS nationalt fra at være en organisation 
båret af nogle få ildsjæle til dér, hvor vi er i dag. 

Hvor der hele tiden popper nye afdelinger op med 
fantastiske aktive, der virkelig brænder for at sikre 
deres medstuderende nogle ordentlige rettigheder.
Men da en stor del af PLS´ arbejde også ligger ude i 
de lokale afdelinger, har jeg også valgt at prioritere 
at være meget aktiv i Esbjerg. Her har jeg siddet i 
UCSYDs bestyrelse og uddannelsesudvalg siden 
maj 2017. I bestyrelsen har jeg haft mulighed for 
at debattere med politikere samt ledere og iværk-
sættere fra praksisfeltet. Jeg har set det som min 
fornemmeste opgave at sørge for, at PLS´ politik-
ker også bliver hørt og udbredt lokalt. Jeg har bla 
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været med til at sætte præg på den nye studieord-
ning ved UCSYD. Det har ført til, at der er blevet 
skabt en mere gennemskuelig grundfaglighed for 
os studerende, samt at de sidste eksamener er ble-
vet rykket længere fra hinanden. Dette ser jeg som 
en stor sejr. 

Jeg har valgt at stille op som faglig sekretær. Fordi 
jeg mener, at vi atter skal have pustet ild i debatten 
omkring de lønnede praktikker på pædagoguddan-
nelsen. Alt for mange enlige forsørgere eller perso-
ner med handicap er nødt til at droppe uddannel-
sen. Alene af den grund at det er for dyrt for dem 
at skulle i praktik. Jeg mener ikke, at pædagogud-
dannelsen skal ekskludere bestemte grupper af 
vores medstuderende. Tværtimod burde vi inklu-
dere flere. Vi er trods alt ved at uddanne os til et 
felt, som skal kunne rumme alle; hvorfor kan vores 
uddannelse så ikke rumme dem, som har mest brug 
for det? Jeg mener derfor, at vi som studiepolitisk 
organisation skal tage kampen for dem, som ikke 
selv har kræfterne til det!!

Derudover giver SU-finansierede praktikker stu-
derende større mulighed for at være netop dét. 
STUDERENDE. Hvis vi ikke indgår som en del af 
normeringen, har vi større mulighed for at være 
undersøgende i vores praktikker. Vi kan virkelig 
dykke ned i praksis og undersøge, hvad der ligger til 
grund for den praksis, vi skal ud og arbejde med på 
en helt anden måde end tidligere. Vi ville f.eks. have 
mulighed for at kunne deltage i forældresamtaler 
uden at skulle have dårlig samvittighed over, at der 
er gået to pædagoger fra på en stue med tre. 

Men det er ikke kun praktikkerne på uddannelsen, 
der er problematiske. Antallet af undervisningsti-
mer ligger alt for lavt, frafaldsprocenten er for høj 
og de studerende trives generelt dårligere. 

Det mener jeg skyldes, at der de sidste par år er ble-
vet sparet så meget på uddannelsen, at der ikke er 
andet end skind og ben tilbage. Det mener jeg, at vi 
sammen i PLS kan få lavet om på. Derfor vil jeg som 
faglig sekretær i PLS arbejde for, at vi giver pæda-
goguddannelsen det faglige løft, den har brug for 
frem mod evalueringen i 2020.

Hvis i har nogle spørgsmål så er i mere end vel-
komne til at skrive til mig.  
Håber i får et godt årsmøde, og så ses vi jo nok i 
fredagsbaren. 
martinlind1994@gmail.com TLF: 30254295

Peter Andersen
Campus Carlsberg

Mit navn er Peter Andersen.  jeg 35 år gammel, 
kommende far og jeg er studerende ligesom alle 
jer. Jeg vil gerne være jeres kommende faglige se-
kretær, hvis I vil have mig. (vink vink).

Jeg har været aktiv i PLS stort set lige så længe, 
som jeg har været pædagogstuderende, og det har 
jeg været nonstop. Til mit første møde i PLS blev 
jeg valgt til hovedbestyrelsen og har været en del 
af PLS nationalt lige siden.

Jeg stiller op, fordi jeg mener at vi har et langt sejt 
træk foran os lige nu... Kampen om minimumsnor-
meringerne i daginstitutionerne har åbnet offent-
lighedens øjnene for pædagogfagets kvalitet. Vi er 
nu blevet lidt vigtigere og lidt mere uundværlige, 
end man før har antaget. Men det har vi jo hele ti-
den været og det skal vi holde fast i. Derfor kan 
man ikke blive ved med at spare på vores uddan-
nelse og sylte os, når til overenskomstforhandlin-
gerne.

Før jeg begyndte at læse til pædagog, var jeg ufag-
lært i 12 år. Jeg har set hvordan det ikke at være or-
ganiseret kan ødelægge gode arbejdspladser, fordi 
man ikke stod sammen. Fordi det var for svært at 
sige fra når man stod alene...

 Jeg har gået fra at være fastansat til at være fast 
vikar. Fra at være sikkerhedsrepræsentant til i at 
være en uden arbejdsmiljøorganisation i 6 år. Jeg 
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har gået fra at kunne vælge hvilket tøj, jeg selv vil-
le arbejde i, til skulle arbejde i arbejdstøj som var 
smølfeblåt polotrøjer og i arbejdsbukser, som rev-
nede når man havde haft dem på i en uge, fordi de 
ikke var lavet til det arbejde, som skulle udføres. 
De forhold findes stadig i den verden jeg forlod. 
Den slags skal ikke ske ikke ske for os. Heller ikke 
trusler som kunne minde om det. 

Det er vi simpelthen for vigtige til. Derfor er det 
blandt vigtigt at vi holder fast i vores stolthed. 
At være stolt over sig selv og sit fag, men også at 
være stolt over sine kollegaer og sine medstude-
rende samt andre med andre fagligheder på tværs 
af professionerne. Nogen som man kan stå sam-
men med og solidariske med, når problemerne 
kommer.

Der er folk derude som afhængige, at samfundet 
sikkerhedsnet kan tage sig af dem. Der er derfor 
vigtigt at vi bliver gode pædagoger og det kan man 
ikke bare tage for givet. Selvom det kan være let at 
spare på landet største og vigtigste uddannelse. 

Den besked skal vi blandt andet videre med, når 
vi skal fortælle dem inde Christiansborg om den 
evaluering vi samlet. Vi studerende vil rigtig me-
get. 

Da jeg skulle samle feedback fra campus Carlsberg 
hvor jeg har min daglige gang, stod jeg pludselig 
med en masse postit’s, hvor i de studerende kort-
fattet har givet udtryk for deres holdninger om 
deres uddannelse. Da det var renskrevet stod jeg 
med 17 sider, med forskellige forslag til forbedrin-
ger. Nu vil gerne tage de papirer og fører dem helt 
til dørs. 

Men det er også vigtigt at huske, at vi er en studie-
politisk organisation og at der skal være plads til 
lidt spas og løjer. derfor syntes jeg også det fedt at 
lave vigtigt arbejde, hvor man blandt andet har en 
god undskyldning for at gå med lyserøde briller og 
sige Alt er love! For alt er love! PLS har i hvert fald 
gjort mig håbefuld.

Yours truely 
Peter Skaanning Andersen 

Telefon: 30208566 Mail:  psadk25@gmail.com 
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Regnskab 2018
På de følgende sider finder du PLS regnskab for 2018. 
Hovedbesstyrelsens underskriver regnskabet på HB-mødet den 
24. oktober. 
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Ledelsespåtegning 

 

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 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 24. oktober 2019 

 

  

 

Sissel Sørensen Maria Kallehauge Jessen  Mia Rebecca Lund 

Faglig sekretær Faglig sekretær Faglig sekretær 

   

 

 

 Rikke Lauritzen  

 Sekretariatsleder  
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Hovedbestyrelsesmøde 

 

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på hovedbestyrelsesmødet den 24. oktober 2019, hvorefter 

årsrapporten indstilles til godkendelse på årsmødet. 

 

Hovedbestyrelsen 

 

 

     

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

    

 

 

    

     

 

 

Årsmøde 

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på årsmødet den 25. – 27. oktober 2019. 

 

 

 

   

Dirigent Dirigent  

 

  
 
 

3 
 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 

Til hovedbestyrelsen i Pædagogstuderendes LandsSammenslutning 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Pædagogstuderendes LandsSammenslutning for regnskabsåret 

1. januar - 31. december 2018, 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 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter 

for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 
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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 2018, 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 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter 

for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 
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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 24. oktober 2019 

 

MunkStrunge 

Statsautoriserede Revisorer I/S 

CVR-nr. 33 08 82 05 

 

 

Jesper Strunge  

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne32810 
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Ledelsesberetning

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.

Medlemsudviklingen

I løbet af 2018 har PLS modtaget kontingentindtægter svarende til 8293 årskontingenter. Det tilsva-

rende tal for 2017 var 7.877. Der har altså været en vis medlemsstigning på årsbasis i 2018. 

Regnskabet afspejler dermed den helt store politiske begivenhed i 2018; nemlig forhandlingerne 

om OK18 og dermed også, at der på et tidspunkt så ud til at blive konflikt. Udsigten til en muligt 

konflikt, der også ville have ramt de pædagogstuderende, fik flere til at melde sig ind i fagforening.

I den periode fik vi mange nye medlemmer, og Hovedbestyrelsen besluttede derfor på augustmø-

det at revidere budgettet– set i lyset af de flere kontingentkroner. Det viste sig dog, at ikke alle de 

nyindmeldte PLS’ere blev i organisationen. En del af dem valgte at melde sig ud igen efter forhand-

lingsfællesskabet indgik en aftale om en ny overenskomst. Men alt i alt afspejler regnskabet for 

2018 en del flere medlemmer end først budgetteret med.

Nyt medlemssystem 

PLS fik nyt medlemssystem i 2018. BUPL har givet et tilskud på 1.5 mio. kr. Hvorvidt Socialpædago-

gerne også vil give et tilskud udestår stadig.

PLS har lagt op til, at udgiften til medlemssystemet betales til BUPL i form af en afdragsordning, 

men der er endnu ikke indgået en formel aftale. Medlemssystemet ssfremgår derfor af Regnskab 

2018 som et lån. Den totale pris er på 4,6 mio. kr. 

Administration

At vi har fået nyt medlemssystem afspejles også i administrationsudgifterne. Vi har ikke i 2018 

betalt drift, siden det nye system gik i luften ultimo august og derfor fremstår der et ret markant 

mindreforbrug i regnskabet.
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Ledelsesberetning

Tilskud

2018 regnskabet viser også et ret stort mindreforbrug i de midler der var sat af til faste tilskud til 

afdelingerne. Dvs. at afdelingerne samlet set ikke bruger de midler de har fået stillet til rådighed, 

og de tilbageføres derfor. 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.

Kursusweekenden

Af regnskab 2018 fremgår det at kun halvdelen af de penge, Hovedbestyrelsen havde sat af til at 

afholde kursusweekender er brugt på, trods af at der har været afholdt to kursusweekender i 2018. 

Det skyldes, at fakturaen fra UCL for efterårets kursusweekend først er fremsendt og betalt i 2019. 

Udgiften vil derfor først fremgå af Årsregnskabet for 2019.
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Anvendt regnskabspraksis 

 

Årsrapporten for Pædagogstuderendes LandsSammenslutning for 2018 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. 

 



#plsÅM2019 67

  
 
 

11 
 

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 2018 2017
DKK DKK

Kontingent 8.792.628 8.318.937
Andre indtægter 26.778 42.864

Indtægter 8.819.406 8.361.801

Personaleomkostninger 1 5.356.630 5.176.875
Administrationsomkostninger 2 1.218.237 1.163.602

Kapacitetsomkostninger 6.574.867 6.340.477

Mødevirksomhed 3 468.109 422.296
Andre publikationer 44.295 37.960
Andre aktiviteter 4 890.288 1.026.312

Aktivitetsomkostninger 1.402.692 1.486.568

Resultat før afskrivninger og finansielle poster 841.847 534.756

Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver 5 129.269 0

Resultat før finansielle poster 712.578 534.756

Finansielle omkostninger 40.753 32.701

Årets resultat 671.825 502.055

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 671.825 502.055

671.825 502.055
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Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 

 

Note 2018 2017
DKK DKK

Kontingent 8.792.628 8.318.937
Andre indtægter 26.778 42.864

Indtægter 8.819.406 8.361.801

Personaleomkostninger 1 5.356.630 5.176.875
Administrationsomkostninger 2 1.218.237 1.163.602

Kapacitetsomkostninger 6.574.867 6.340.477

Mødevirksomhed 3 468.109 422.296
Andre publikationer 44.295 37.960
Andre aktiviteter 4 890.288 1.026.312

Aktivitetsomkostninger 1.402.692 1.486.568

Resultat før afskrivninger og finansielle poster 841.847 534.756

Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver 5 129.269 0

Resultat før finansielle poster 712.578 534.756

Finansielle omkostninger 40.753 32.701

Årets resultat 671.825 502.055

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 671.825 502.055

671.825 502.055
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Balance 31. december 

 

Aktiver

Note 2018 2017
DKK DKK

Medlemssystem 5 2.973.194 0

Immaterielle anlægsaktiver 2.973.194 0

Anlægsaktiver 2.973.194 0

Tilgodehavende, kontingenter 125.223 54.338

Tilgodehavender 125.223 54.338

Likvide beholdninger 4.970.552 4.447.163

Omsætningsaktiver 5.095.775 4.501.501

Aktiver 8.068.969 4.501.501
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Balance 31. december 

 

Passiver

Note 2018 2017
DKK DKK

Konsolideringsfond 2.125.000 2.125.000
Dispositionsfond 2.258.816 1.586.991

Egenkapital 6 4.383.816 3.711.991

Lån BUPL 3.072.697 0
Forudbetalt kontingent 0 93.695
Feriepengeforpligtelse 437.368 513.934
Anden gæld 175.088 181.881

Kortfristede gældsforpligtelser 3.685.153 789.510

Gældsforpligtelser 3.685.153 789.510

Passiver 8.068.969 4.501.501

Kontraktlige forpligtelser 7  
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Noter til årsrapporten 

 

2018 2017
DKK DKK

1 Personaleomkostninger

Lønninger og gager 4.399.573 4.227.188
Pensioner 527.152 531.583
Andre omkostninger til social sikring 81.269 78.608
Øvrige personaleomkostninger 348.636 339.496

Personaleomkostninger i alt 5.356.630 5.176.875

Gennemsnitligt antal ansatte 11 11

2 Administrationsomkostninger

Husleje mv. 585.386 570.241
Rejse og fortærring 57.561 56.032
Porto og gebyrer 229.829 186.642
CPR opdatering 38.233 42.666
Leasing kontormaskiner 8.874 8.366
KMD kørsel/drift 78.210 169.465
Kontorartikler mv. 22.760 33.287
Telefon 5.601 2.085
Småanskaffelser 45.652 26.133
Revision 30.000 30.000
Konsulent, advokat, psykologbistand mv. 107.104 33.968
Diverse 9.027 4.717

Administrationsomkostninger i alt 1.218.237 1.163.602
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Noter til årsrapporten 

 

2018 2017
DKK DKK

3 Mødevirksomhed

Årsmøde 224.230 207.226
Hovedbestyrelsen 121.522 119.107
FU 87.738 56.873
Daglig ledelse 25.768 23.172
Arbejdsgrupper under HB 97 15.918
Aktivister 8.754 0

Mødevirksomhed i alt 468.109 422.296

4 Andre aktiviteter

Medlemshvervning 141.118 141.032
Introoplæg 100.204 101.960
Praktikoplæg 19.510 44.666
Solidaritetspulje 26.500 38.500
Nationale aktivitetsmidler 62.354 20.056
Internationale aktiviteter 4.197 9.646
Aktiviteter MVU/ESB 0 30.345
Lokal organisering 53.897 94.109
Mødeudgifter, samarbejdspartnere 62.945 0
Faste tilskud til afdelinger 94.062 176.951
Ekstra tilskud til afdelingerne 55.843 31.215
Uddannelsesdebatten 2.470 0
Kursus 267.188 332.559
Sagsbehandling 0 5.273

Andre aktiviteter i alt 890.288 1.026.312
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Noter til årsrapporten 

 

5 Immaterielle anlægsaktiver
Medlems-

system
DKK

Kostpris 1. januar 2018 0
Tilgang i årets løb 3.102.463

Kostpris 31. december 2012 3.102.463

Ned- og afskrivninger 1. januar 2018 0
Årets afskrivninger 129.269

Ned- og afskrivninger 31. december 2012 129.269

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012 2.973.194

Afskrives over 10 år

2018 2017
DKK DKK

6 Egenkapital

2.125.000 2.125.000

Konsolideringsfond 31. december 2.125.000 2.125.000

Dispositionsfond 1. januar 1.586.991 1.084.936
Årets resultat 671.825 502.055

Dispositionsfond 31. december 2.258.816 1.586.991

4.383.816 3.711.991

6 Kontraktlige forpligtelser

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

Egenkapital 31. december

Konsolideringsfond 1. januar
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               Hvad snakker de om
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Hvad snakker de om?
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 li-
ste over de mest almindelige forkortelser her.

PLS internt
PLS: Pædagogstuderendes Landssammenslut-
ning
HB: Hovedbestyrelsen i PLS. Består af forretnings-
udvalget (og 1-3 repræsentant fra hver lokalafde-
ling.) En HB’er er derfor en person, der sidder i HB.
FU: ForretningsUdvalget. Består af de tre faglige 
sekretærer samt fire årsmødevalgte ordinære for-
retningsudvalgsmedlemmer.
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 professi-
onshøjskole. 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 Handelsskoleele-
ver. Elevorganisation for elever på handelsskoler-
ne.
EEO: Erhvervskolernes ElevOrganisation. Elevor-
ganisation for elever på de tekniske skoler og de 
tekniske gymnasier.
DGS: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. 
Elevorganisation for gymnasieelever. Har tidlige-
re været to organisationer men blev endeligt sam-
menlagt til én organisation i 2004 efter over 20 års 
splittelse.
SLS: Sygeplejestuderendes LandsSammenslut-
ning. 
LL: Lærerstuderendes Landskreds.
SDS: Sammenslutning af Danske Socialrådgiver-
studerende.
DSF: Danske Studerendes Fællesråd. En para-

plyorganisation for studenterråd på de forskellige 
danske universiteter.
Alle de ovenstående organisationer mødes hver 3. 
måned i det, der kaldes elev - og studenterbevæ-
gelsen (ESB). 

Fagbevægelsen
SL: Socialpædagogernes Landsforbund. Repræ-
senterer medarbejdere på de socialpædagogiske 
institutioner i Danmark (ca. 35.000). Repræsente-
rer mest uddannede pædagoger, men også med-
hjælpere. PLS har to pladser i Socialpædagogernes 
hovedbestyrelse og 7 observartørpladser på deres 
kongres hvert andet år. Vi har dog ingen stemme-
ret. Er tidligere gået under forkortelsen SL (Social-
pædagogernes Landsforbund) og bliver i forglem-
melse engang imellem stadig omtalt sådan. 
LFS: Landsforeningen For Socialpædagoger. LFS 
repræsenterer alle pædagogiske medarbejdere i 
København. Uddannede og ufaglærte medarbej-
dere på almindelige såvel som socialpædagogiske 
institutioner. LFS er en del af FOA.
BUPL: Børne- og Ungdomspædagogernes Lands-
forbund, Forbundet for pædagoger og klubfolk re-
præsenterer 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 Forbun-
det af Offentlige Ansatte. FOA er bl.a. medhjælper-
nes fagforening.
FH: Fagbevægelsens Hovedorganisation er Dan-
marks største hovedorganisation. Er en paraplyor-
ganisation, der samler de forskellige fagforbund 
under sig. Er en sammenlængning af FTF og LO
Fagbevægelsens ungdom: Fagbevægelsesns Ung-
dom 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 Lærer-
forening. Studenterforummet hører under NLS; et 
forum PLS er en del af.
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Andet
KL: Kommunernes Landsforening. Er kommuner-
nes repræsentant ved de årlige forhandlinger med 
regeringen om kommunernes økonomiske rammer 
for det kommende budgetår. KL er en arbejdsgiver-
organisation og forhandlingspart over for de kom-
munalt 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, som pæda-
goguddannelsen hører under samt de politikere og 
embedsmænd, som PLS har kontakt med. 
Moderniseringsstyrelsen:
En styrelse under Finansministeriet, der blev dan-
net i 2011 primært ved en sammenlægning af de 
tidligere styrelser Økonomistyrelsen og Personale-
styrelsen.
Moderniseringsstyrelsens tager sig af statens over-
ordnede arbejdsgiveropgaver på det løn-, pensions- 
og personalepolitiske område. Moderniseringssty-
relsen indgår overenskomster med de ca. 180.000 
statsligt ansattes fagforbund, samt rådgiver og va-
retager konsulentopgaver for ministerier og styrel-
ser. 
Hver gang skiftende regeringer er kommet med for-
slag til effektiviseringer og besparelser i den offent-
lige sektor, er disse typisk udarbejdet i Modernise-
ringsstyrelsen.
EVA:  Danmarks Evalueringsinstitut, der evaluerer 
uddannelser – fra daginstitutioner til universiteter. 
DCUM: Dansk Center for UndervisningsMiljø. Da 
elever og studerende ikke er under Arbejdsmil-
jøloven, taler man i stedet om undervisningsmiljø 
– centret er rådgivende for de relevante ministerier. 
REP-rådet: Rådet for Erhvervsakademiuddannel-
ser og Professionsbacheloruddannelser er det råd-
givende organ for ministeriet. 

Ordbogen
Accountability session: Et møde mellem civilbor-
gere og politikere eller embedsfolk. Meningen med 
en accountability session er at holde beslutningsta-
gere til ansvar for de beslutninger de tager. Mødet 
giver mulighed for at stille spørgsmål, tage emner 
op eller ideudveksle.

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 betyd-
ning i en bestemt sammenhæng. Et beskæftigelses-
parameter betyder således, den måde man måler på 
eksempelvis beskæftigelsesprocenten inden for et 
bestemt område.

Bisidder: Kan være en ven, pårørende eller frivil-
lig.  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 under-
lagt tavshedspligt.

Campus: (latin: åben plads, campi i flertal) Et cam-
pus  er et sammenhængende universitets- eller ud-
dannelsesområde.

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 betegnel-
sen for det særlige danske arbejdsmarkeds organi-
sering hvor løn- og arbejdsvilkår på reguleres gen-
nem kollektive aftaler.
Diskurs: En social forståelse af et emne, der har be-
tydning for hvordan man forstår og taler om det.

E-learning: E-læring står for elektronisk-læring og 
er det vi populært kalder netstuderende
Forhandlingsfællesskabet: Forhandlingsfællesska-
bets formål er at sikre organisationerne størst mu-
lig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i 
kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved 
at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- 
og arbejdsvilkår. Der er 52 medlemsorganisationer 
med i alt ca. 573.000 medlemmer. Forhandlings-
fællesskabet 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 interes-
sekonflikter på arbejdsmarkedet. Interessekonflik-
ter 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 hjæl-
pe arbejdsmarkedets parter med at afslutte over-
enskomster uden arbejdsretslige konflikter

Framing: Hvordan man rammesætter eller indram-
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mer noget. Framing er et led i kommunikations-
teori 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 fæ-
nomenet 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 ud-
øve konflikt i en overenskomstperiode vedrørende 
forhold, som er reguleret i overenskomsten. End-
videre er spørgsmål om varsling af konflikt (inte-
ressekonflikt), om urimelige afskedigelser og Af-
skedigelsesnævnet og om fællesmøder reguleret i 
Hovedaftalen; den indeholder også bestemmelser 
om tillidsrepræsentanter, arbejdsledere og med-
ejerskab af virksomheder, ligesom den fastslår 
grundprincippet om arbejdsgiverens ledelsesret.

Lockout: Lockout vil sige at arbejdsgiver udeluk-
ker de ansatte i en virksomhed eller inden for et 
overenskomstområde fra at arbejde. Det er såle-
des 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 op-
gave 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 til-
pasningsdygtighed 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 sam-
fund. Markedets frie bevægelighed skal dog sikres 
gennem statslige reguleringer oginterventioner 
og bygger på konkurrencens drivkraft som et 
spørgsmål om udbud- efterspørgsel. Neoliberalis-
mens skarpe fremhævelse af markedet skiller sig 
fra den klassiske liberalismes værdier om indivi-
duel 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 re-
form- og ændringstiltag, der har til formål at im-
plementere strategier i den offentlige sektor for at 
modernisere og effektivisere de offentlige forvalt-
ninger. 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 ef-
fektivisere 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 arbejdsopga-
ver, og agenten som modtager og udfører de ar-
bejdsopgaver, der uddelegeres.
Et redskab inden for NPM er kontrakttænkning, da 
sikkerhed for arbejdstager/agenten ikke skal for-
stås som sikret beskæftigelse bundet af kollektive 
aftaler (eks. overenskomst), men derimod knyttes 
til individets employability. Kontrakttænkningen 
anses som den mest rationelle metode for princi-
palen 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 an-
satte konkurrerer ud fra de færdigheder, kompe-
tencer 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 me-
ningsfyldt.

Newspeak (nysprog): Begrebet Newspeak har 
sin oprindelse tilbage fra George Orwells roman 
“1984”. Han problematiserede det autoritære sam-
fund med dets systemer af overvågning og kon-
trol, og det er disse 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 er-
statte “gammelsprog”:
“Når Nysprog endeligt var slået igennem og Gam-
melsprog var glemt, var det meningen, at det skul-
le være umuligt at tænke en kættersk tanke, det 
ville sige en tanke, der afveg fra Ensocs grundsæt-
ninger, i det mindste for så vidt angik de tanker, 
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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 for-
mål at afmontere kritik af den neoliberale diskurs.
I den pædagogiske praksis er der forskellige ek-
sempler 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 insti-
tutionen. 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 opti-
malt og skal afværges.

Overenskomst: Kollektiv aftale på arbejdsmarke-
det mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, som 
fastlægger centrale vilkår i forbindelse med an-
sættelsesforholdet

Paradigme: Paradigme er et samlet sæt af ansku-
elser, ideer og normer der ligger bag ved og be-
stemmer de fremherskende teorier og metoder 
inden for et bestemt (videnskabeligt) område.

Racialisering: Når en etnisk identitet får tilskre-
vet sig nogle mere eller mindre specifikke kende-
tegn 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 bevil-
linger til uddannelsesinstitutioner beregnet i for-
hold til antallet af beståede prøver eller lignende.

Transkønnet/transpersoner: En betegnelse for 
personer, hvis kønsidentitet ikke stemmer over-
ens 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: arbejdsgiverorganisa-
tionerne, 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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               Bilag 3.Udgave

Bilag A  
Udtalelse fra kritiske revisorer
Vi finder det interessant og spændende, at I over-
vejer at sætte budget til diskussion og beslutning 
på årsmødet. Det ses i mange andre organisatio-
ner, og vi giver jeg ret i, at der mere politik i at være 
medbesluttende på fremtiden frem for godkendel-
se af datiden i form af vedtagelse af regnskab på 
et årsmøde. 

Vi beder jeg overveje følgende: Om det er nødven-
digt at indføre, at der skal 2/3 flertal til at vedtage 
et ændringsforslag på årsmødet til HBs budgetud-
kastet. Det kan virke modsigende, at der skal 2/3 
flertal på årsmødet til at omstøde et budget ud-
kast fra HB, når ændringsforslag i dag ’blot’ kræ-
ver almindeligt flertal i HB for at blive vedtaget. 
Samtidig snakkes der i PLS om den omvendte 
magttrekant og at årsmødets er højeste instans. 
Hvis I træffer følgende beslutning vil det kunne 
hævdes, at HB tildeles mere magt over PLS´ øko-
nomi end Årsmødet. 

Vi er heller ikke positivt stemt for, at nogle af bud-
getområderne fastlåses vedtægtsmæssigt, så de 
ikke kan behandles af årsmødet, men derimod be-
handles og besluttes af HB. Da det vil kunne mø-
des med samme argumentationskæde som oven-
stående. 

Overordnet er de kritiske revisorer skeptiske over-
for og vi vil anslå, at det med rette vil kunne frem-
føres, at der ikke vil være sammenhæng mellem 
vedtægterne samt et evt. forslag om overstående. 

I kan overveje følgende tiltag i stedet:
Det vil selvfølgelig være god ide, at ved økonomisk 
præsentation i årsmødemappen og fra talerstolen, 
at den økonomiansvarlige faglige sekretær laver 
en hensigtserklæring om, hvilke områder i budget, 
der skal behandles.
At ændringsforslag til budgetudkastet fra HB skal 
stedkomme PLS/HB 4 uger før, lige som vedtægt 
ændringer. Dette vil selvfølgelig medfølge et krav 
om, at budgetudkastet skal være afdelingerne 
samt tilmeldte delegerede i hænde god tid før års-

mødet. Hvis det giver praktiske problemer, kunne 
der fx arbejdes med et mindre tidsinterval på 2 
uger. 

Ved denne løsning går der dog noget af skolingen 
i, at politikken udformes på årsmødet, da mange 
PLS aktive ikke kommer med stor politisk erfa-
ring og lærer meget undervejs. Men løsningen vil-
le være med til at sætte hegnspæle om HB budget 
forslaget og skabe mulighed for at HB kan forbe-
rede sig grundigt vedr. indkommende forslag frem 
mod årsmødet. Denne problematik kan dog imø-
dekommes ved trække forberedelsen og heri sko-
lingen ud i afdelingerne, hvor den måske klassisk 
også burde lægge. Med den tidligere nævnte øko-
nomiske skoling af de aktive, samt de blomstren-
de stærke blomster afdelinger, der fortælles om  
og et FU/sekretariat, der er villige til at rejse for at 
understøtte lokalafdelingerne, ser de kritiske revi-
sorer dette som en mulighed. En sidste ide er, at de 
mindre afdelinger finder sammen i par eller trioer 
i forberedelsesmøder vedr. årsmødet        
Endnu et tiltag kunne være, at HB inviterer afde-
lingernes kasserer med til at behandle HB budget 
udkast til årsmødet for at skabe lokal forankring. 
Hvis der på selve årsmødet skulle gå den såkaldte 
famøse årsmødestemning i den og der er indkom-
met ændringsforslag, der er i sådan et omfang, at 
det vil få konsekvenser for PLS´ drift samt perso-
nale eller andet, der ville være skelsættende for 
PLS fremtid, kunne det overvejes, om de faglige 
sekretærer eller en delegeret skulle kunne ønske 
sekretariatslederen eller en ansat af PLS på taler-
stolen for at få forklaret de forskellige beslutnin-
gers konsekvenser.                      -
Hvis den model ikke ønskes, kunne der afkræves 
pause, så det var muligt for HB/FU/DL at rådføre 
sig hos hinanden samt hos de ansatte for derefter 
at fremlægge beslutningernes konsekvenser for 
årsmødet.    
Afslutningsvis forstår vi godt jeres bekymringer 
i at omlægge en politisk praksis og hvilke konse-
kvenser, det vil kunne få at behandle hele PLS’ 
økonomi på årsmødet. 

Nina Christensen og Martin Alexandersen

Bilag
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Bilag B
Bilag B indholder fire politiske papirer vedtaget på 
årsmødet 2018.

Et mere stabilt bevillingssystem
Generelt om bevilling:
I PLS er vi imod nedskæringer på uddannelsesom-
rådet. Vi oplever, at uddannelser i hele Danmark 
er pressede på økonomien på grund af skiftende 
regeringers nedskæringspolitik. Omprioriterings-
bidraget er et generationstyveri af dimensioner og 
en fejlprioritering, der allerede nu koster samfun-
det dyrt.

Derfor går vi i PLS ind for, at uddannelsessekto-
ren bliver tilført midler i et omfang, der gør det 
muligt for uddannelsesinstitutionerne at komme 
ovenvande. Både på undervisningsfronten og i det 
administrative.

Det nye system:
Det nye bevillingssystem indeholder nogle positi-
ve elementer, som vi i PLS har efterlyst. Det nye 
grundtilskud er principielt fornuftigt og giver pro-
fessionshøjskolerne mulighed for at planlægge 
økonomien bedre. Alligevel har grundtilskuddet, 
der kommer til at udgøre 25% af finansieringen, 
nogle alvorlige problemer. 

Det væsentligste problem er, at der kommer et 
helt nyt styringsprincip ind i vores uddannelses-
system - direkte politisk styrede strategikontrak-
ter, der svarer til 5% af grundtilskuddet. Dette er 
et direkte brud med armslængdeprincippet, og det 
er vi i PLS imod.

Ligeledes er det et problem, at andre 5% af tilskud-
det skal genforhandles efter et udefineret kvali-
tetsparameter. Vi kan ikke se en løsning, der giver 
studerende mulighed for at svare ærligt uden at 
straffe uddannelsesinstitutionerne på økonomi-
en.

Vi ønsker i PLS et grundtilskud på 75%, så profes-
sionshøjskolerne får reel økonomisk stabilitet.

Det nye bevillingssystem indeholder ydermere 
fire andre elementer: aktivitetsmidler herunder 
resultattilskud, færdiggørelsesbonusser samt be-
skæftigelsestaxameter.

Aktivitetsmidlerne udregnes på antal STÅ og ud-
gør en for stor del i det nye system (75%). Det må 
aldrig være sådan, at økonomisk pressede studier 
lader studerende bestå eksaminer for at få penge. 
Derfor går vi i PLS ind for at denne del af systemet 
mindskes.

Resultattilskuddet udgør 10% af aktivitetsmidler-
ne og udgøres af beskæftigelses- og færdiggørel-
sesbonusser. I PLS er vi imod resultattilskuddet, 
da vi mener, at uddannelsesprocessen er vigtigere, 
end hvor hurtigt det gøres.

Beskæftigelse efter endt uddannelse må ikke blive 
et kvalitetsparameter, da det vil give uddannelses-
stederne incitament til at undervise i stof, som gi-
ver mening for arbejdsgiverne på kort sigt i stedet 
for faget på langt sigt. Det skal ikke være aftager-
ne, der alene styrer indholdet på uddannelsen. Det 
skal være de stærke faglige miljøer, de studerende, 
fagforeningerne og aftagerne, der i samarbejde 
skal sammensætte den bedst mulige uddannelse.

Det nye bevillingssystem indeholder et udlig-
ningsprincip, hvor nogle uddannelser får penge 
fra andre. Pædagoguddannelsen er en af de ud-
dannelser, der har modtaget flest midler. Dette 
klinger dog hult, da midlerne for det første kom-
mer fra andre pressede uddannelser, og for det 
andet stadig er ramt af regeringens grønthøster-
besparelser (2%)

Konkurrence i systemet:
De seneste ti år er markedsføringen af professi-
onshøjskolerne eksploderet på trods af skranten-
de økonomi. I PLS er vi imod denne form for kon-
kurrence om potentielle studerende, da midlerne 
går direkte fra de indskrevne studerende til de po-
tentielt kommende studerende.

Det nye bevillingssystem indeholder en kvalitets-
pulje, som udgøres af de midler, som professions-
højskolerne taber på deres grundtilskud. Denne 
pose penge skal professionshøjskolerne kæmpe 
om at få på arbitrære kvalitetsmål. I PLS er vi imod 
konkurrence mellem professionshøjskolerne, da 
det vil medføre øget pres til at prioritere stordrift 
frem for nærvær.

I PLS går vi ind for:

• Flere midler til uddannelsessektoren.
• Øget stabilitet i bevillingssystemet.
• Mindre konkurrence om midler og studerende 
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professionshøjskolerne imellem.

En bolig til alle studerende 
Der er mange studerende, der i deres studietid op-
lever problematikker i forhold til bolig. Har man 
råd til den pågældende bolig uden at skulle arbej-
de meget ved siden af sit studie? Hvor længe kan 
man blive boende og får man overhovedet en leje-
kontrakt? Rækken af faktorer der spiller ind i for-
bindelse med boligsituation, er lang, og den bliver 
kun længere.

Vi har i dag et boligmarked, der bliver presset fra 
flere kanter og som er svært at navigere i. 

Alle studerende skal have tag over hovedet. Der 
må derfor både på lokalt og nationalt niveau ar-
bejdes for, at boligvilkårene for studerende for-
bedres. I studiebyerne skal der garanteres en bolig 
til alle studerende allerede fra det tidspunkt, de 
begynder på studiet. Dette mener vi i PLS bør va-
retages gennem en kommunalt stillet boliggaranti 
i alle studiebyer.

PLS er positive over for boliggarantien i de store 
studiebyer. Dog har boliggarantien nogle svaghe-
der, som vi i PLS er kritiske overfor. Som boligga-
rantien ser ud lige nu, giver den ikke nye studeren-
de mulighed for at sige nej til boliger, de ikke har 
råd til samt boliger, der ligger langt væk fra deres 
studiesteder. Ligeledes indgår der nogle steder bo-
liger i boliggarantien, som ikke er renoverede og 
tidssvarende.

For at vi som mennesker og som studerende kan 
realisere os selv og have overskud til at reflektere, 
udvikle os og lære, så må vores basale behov være 
dækket. Det betyder, at vi ud over at have råd til 
at købe mad må have råd til at betale en bolig, når 
vi studerer.

Det kan ikke forventes, at studerende opretholder 
et studiejob ved siden af deres studier, og vi mener 
af den grund også, at studieboliger skal kunne be-
tales med SU eller praktikløn som eneste indtægt.

Studerende i usikre boligsituationer dropper ofte-
re ud af deres studier eller kommer håbløst bagud. 
At have et sted at bo giver ro og mulighed for at 
kunne koncentrere sig om at være studerende.
Et samfund må tage ansvar for dets borgeres vel-
befindende og livskvalitet. Derfor må der arbejdes 
på at ændre boligmarkedet politisk - både lokalt 
og nationalt. Der skal først og fremmest bygges 

flere studieboliger, som er til at betale for stude-
rende. Det kræver, at der bygges flere almene boli-
ger, og at politikerne forpligtes på at ombygge de 
tomme kommunale bygninger til studieboliger. 

Der skal sættes flere penge af på de kommunale 
budgetter til nybyggeri af studieboliger og om-
byggeri til studieboliger. I PLS mener vi også, at 
bopælspligten skal udvides, sådan at de boliger vi 
allerede har i byerne, udnyttes og ikke står uud-
nyttede hen til fordel for boligspekulanter

I PLS er vi imod lejelovens paragraf 5 stykke 2, der 
giver udlejere muligheden for at skrue udlejnings-
priserne urimeligt højt op ved genudlejning af de-
res ejendomme mod meget små forbedringer.

I PLS kæmper vi for, at alle studerende har et sted 
at bo. Et sted at bo, der er til at betale og hvor det 
transportmæssigt også er til at komme frem og til-
bage, både når man er på studie og i praktik. 

Der skyder flere og flere midlertidige boliger op, 
container byer og andre konstellationer, hvor 
mennesker presses ind, i halvfærdige projekt-løs-
ninger. I PLS mener vi, at der skal tages hånd om 
problemet. Midlertidige løsninger er ikke de hold-
bare løsninger, derfor kæmper vi for flere perma-
nente boliger til studerende.

Uddannelse til alle (dem der vil)
I Pædagogstuderendes Landssammenslutning 
(PLS) mener vi, at uddannelse er en af de væsent-
ligste faktorer både på et individuelt og samfunds-
mæssigt plan. Uddannelse skaber bedre levevilkår 

Derfor er det altafgørende, at ingen holdes fra at 
tage en uddannelse på grund af socioøkonomisk 
baggrund, etnicitet, køn eller seksualitet. Adgan-
gen til uddannelse skal være fri og lige, og der skal 
hverken lægges benspænd for at komme ind på en 
uddannelse via økonomiske eller politiske tiltag. 
Dog mener vi, at det bør være de enkelte uddan-
nelser og fagmiljøers eget valg, hvor mange stude-
rende de kan tage imod.

Derfor er det vigtigt, at folkeskolerne er bedst mu-
ligt klædt på til at hjælpe eleverne i den retning, 
der er rigtig for dem. I PLS mener vi, at presset 
ovenfra på eleverne i folkeskolen skal lettes, så 
eleverne først og fremmest dannes, udvikles og 
trives i deres egne kroppe og sind. PLS er katego-
risk imod at måle mennesker udelukkende på aka-
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demiske kompetencer, som PISA-tests, STOP-tests 
og karaktergennemsnit er udtryk for. 

Derimod er kompetent og grundig studievejled-
ning en absolut nødvendighed for at sikre mere 
motivation og et kompetent uddannelsesvalg. 
Gennem hele uddannelsessystemet skal det sik-
res, at informationerne når ud til alle unge på 
ungdomsuddannelser og folkeskoler. Især skal 
det prioriteres, at unge fra uddannelsesfremmede 
hjem får den rådgivning og studievejledning, de 
har brug for.

Mennesker skal måles som mennesker og ikke 
som tal. At være et dannet og kompetent menne-
ske handler om langt mere end blot det. Uddan-
nelse gavner ikke kun det enkelte menneske, men 
også samfundets udvikling. For at sikre fremtidige 
generationer de bedste forudsætninger for at ud-
vikle samfundet, må der derfor aktivt prioriteres, 
at alle dygtiggøres og bliver klogere. Den sociale 
mobilitet styrkes ved at sikre, at alle uddannelser 
får en diversitet i studentermassen og derved re-
præsenterer det øvrige samfund. Det kræver, at 
flere uddannelser løfter et socialt ansvar i højere 
grad end i dag - også på universiteterne. 

Der skal være en balance i optaget også på pæda-
goguddannelsen, sådan at den ikke længere omta-
les som et nemt uddannelsesvalg. Vejen for en bed-
re pædagoguddannelse med et højt fagligt niveau 
er heller ikke blot at optage de mest privilegerede 
eller dem med det højeste karaktergennemsnit. 
Derfor mener vi i PLS, at der skal optages flere på 
alternativer til den ensidige kvote 1. Det skal være 
de faglige emner og kompetencer, der skal være 
bærende i et optag på pædagoguddannelsen. I PLS 
er vi imod et generelt karaktergennemsnit på alle 
uddannelser, da et sådant ikke sikrer kvaliteten på 
uddannelse. Ansøgeren skal nærmere vurderes på 
deres faglige forståen samt motivation gennem 
samtale med kompetente undervisere. 

I PLS mener vi, at uddannelse ikke er en statisk 
handling, men en kontinuerlig bevægelse, der 
fortsætter gennem hele livet. 

Menneskets egen frie vilje til at finde vej i sin dan-
nelse og ikke mindst uddannelse bliver sat under 
pres, når politikerne ønsker at skabe diskurser 
og lovgivning, der forringer kvaliteten af vores 
uddannelser. Uddannelse er for det enkelte men-
neskes skyld og derfor kan vi ikke målstyre efter 
fremtidsgætterier.

Det er op til det enkelte individ at vurdere om - el-
ler hvornår - vedkommende er studieparat, såle-
des at man sikrer bedst mulighed for en kvalitativ 
og motiveret gennemførsel af sit studie.
 
Det er vigtigt, at optaget på pædagoguddannelsen 
og generelt ikke defineres efter et økonomisk pa-
rameter, men derimod ud fra parametre, der sikrer 
den sociale mobilitet og skaber et alsidigt optag. 
Vi mener i stedet, at magthaverne må gennemføre 
reelle tiltag, der målrettet hæver uddannelseskva-
liteten samt tilfører midler, der gør det mulig at 
drive god uddannelse.

Til kamp for SU’en
I dag er SU’en en af de væsentligste velfærdsydel-
ser, der skaber et uddannelsessystem med lige 
adgang til uddannelse for alle - uanset opvækst 
og social baggrund. SU’en er definerende for den 
danske uddannelsesmodel, som vi kender den. Det 
høje uddannelsesniveau i hele den danske befolk-
ning skyldes blandt andet de muligheder, SU’en 
har givet arbejderklassens børn. Med andre ord er 
SU’en en afgørende faktor for social mobilitet. 

I PLS ønsker vi et uddannelsessystem, der tilgode-
ser de mange og ikke en smal elite i befolkningen.
Det står derfor også klart, at vi må kæmpe for 
SU-stipendiet. Ikke alene at beholde SU’en, men 
også sikre at kommende studerende kan vælge 
uddannelse ud fra egen motivation og faglige in-
teresseområder og ikke ud fra økonomiske pejle-
mærker. 

I PLS mener vi, at når de studerende oplever at 
have økonomisk stabilitet, så bliver de bedre stu-
derende. Økonomisk sikkerhed under uddannelse 
styrker fordybelsen for den enkelte og højner fag-
ligheden i samfundet.
SU’en har i de seneste år været under pres. På trods 
af at langt de fleste danskere i meningsmålinger er 
direkte imod at skære i SU’en, er de politiske an-
greb blevet oftere og grovere. Stipendiet har væ-
ret udsat for adskillige spareøvelser og er blevet 
brugt som et politisk redskab til at kontrollere og 
styre de danske studerendes adfærd. Begge dele 
har resulteret i, at vi har et uddannelsessystem 
uden den samme fleksibilitet som tidligere. 
SU-stipendiet skal hverken bruges til at presse de 
studerende hurtigst muligt ind på en uddannel-
se eller hurtigst muligt igennem den uddannelse, 
de tager. Det skal ikke være frygten for at miste 
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levegrundlaget, der bliver definerende for studie-
valget.

Alt for mange studerende oplever i dag, at de ikke 
har en økonomi, der kan dække deres faste udgif-
ter. Derfor må mange studerende enten påtage sig 
erhvervsarbejde i et sådant omfang, at det går ud 
over deres studie eller optage dyre lån. Vi mener i 
PLS, at uddannelsesstøtten skal være høj nok til, 
at det er muligt for de studerende at fokusere på 
studiet. SU-stipendiet skal gøre det muligt at stu-
dere fuld tid uden erhvervsarbejde ved siden af sit 
studie.Vi går derfor i PLS ind for en højere SU, end 
den der omdeles i dag. 

Derudover skal SU-satsen reguleres løbende, så 
det sikres, at de studerendes gennemsnitlige ud-
giftsniveau dækkes. Hele SU-systemet skal være 
fleksibelt nok til, at det aldrig bliver den enkeltes 
økonomiske forhold, der bliver afgørende for indi-
videts uddannelsesvalg.

Det øgede pres på de studerende til både at opret-
holde et erhvervsarbejde og studere fuld tid får 
først og fremmest konsekvenser for de studeren-
de, der har det sværest på studiet og i livet. SU’en 
skal kunne muliggøre det at være fuldtidsstude-
rende og derved give studerende den tid, det kræ-
ver at fordybe sig og blive kompetente på eget felt.
Vi kan ikke tillade, at den nuværende og næste 
generation af studerende alle kommer ud af ud-
dannelsessystemet med tårnhøj gæld. Gældssæt-
ning er ikke en langsigtet løsning på de i høj grad 
forværrede levevilkår, som studerende oplever i 
vores krakelerende velfærdssamfund.

Fribeløbet som vi kender til det i dag fungerer som 
en retningslinje for virksomheder, der udbyder 
stillinger og er derfor indirekte regulerende for 
timetallet i den enkelte studenterstilling. Fribelø-
bet kan derfor være med til at sikre, at timetallet 
ikke bliver så højt, at det går ud over uddannelsen. 
Derfor bør fribeløbet fastsættes ved en størrelse 
der sikrer, at alle stillinger, der er supplerende for 
studiet, har et omfang, der muliggør fuldtidsstu-
die. Ved et mindre omfang i stillingerne sikres det 
ligeledes, at vi som studerende ikke mister mulig-
heden for at opretholde et studiejob på grund af 
for store tidsmæssige krav. Alligevel er vi i PLS 
opmærksomme på, at også fribeløbet er adfærds-
regulerende og af den grund forholder vi os ikke 
alene positivt til det.

For pædagogstuderende er det faktum, at SU-sti-

pendiet er forudbetalt og den løn, man modtager 
fra et lønarbejde som oftest er bagudbetalt, et 
kæmpestort problem. Det betyder, at pædagog-
studerende der veksler mellem praktik i ansæt-
telsesvilkår og undervisning på deres uddannelse, 
oplever ikke at have råd til at leve i de måneder, 
fordi de ikke har en reel indtægt i starten af må-
neden.  Derfor er PLS af den holdning, at der bør 
tilføjes 3 ekstra SU klip til pædagoguddannelsen, 
som skal have til formål netop at dække overgan-
gen fra studie til lønnet praktik, samt den første 
måned efter vi studerende dimitterer.

Mange pædagogstuderende vælger at fortsætte 
studierne, efter de har færdiggjort deres professi-
onsbachelor som pædagog. Når pædagoger læser 
videre på universitet, så mener vi i PLS, at de bør 
modtage SU. Vi frygter, at magthaverne vil skære 
SU’en væk på kandidatuddannelserne. Også her er 
vi i PLS klar til at gå til kamp for SU’en.

Vi er i PLS af den holdning, at man som studeren-
de bør være dækket af SU-stipendiet, så længe 
man går på en uddannelse. Derfor mener vi også, 
at de pædagogstuderende bør modtage SU, både 
når de studerer og når de er i praktik. Derudover 
bør de studerende have muligheden for at tage 
SU-lån og modtage de SU-tillæg, som de allerede 
er berettiget til, med når de er i praktik. Ligeledes 
bør de pædagogstuderende modtage seks ekstra 
SU-klip, da uddannelsen er seks måneder længere, 
end andre bacheloruddannelser.
Et fleksibelt SU-system er vigtigt for, at de stu-
derende, der har særlige behov pga. eksempelvis 
psykisk og fysisk handicap har muligheden for 
at gennemføre en uddannelse på lige vilkår med 
andre. Denne gruppe af studerende skal sikres en 
økonomiske sikkerhed og adgang til de socialpæ-
dagogiske tilbud, de har brug for.

Ved at forringe SU’en graver politikerne en social 
massegrav. Et godt uddannelsessystem er ikke ale-
ne en nødvendighed for et stabilt samfundet, men 
også for en stabil fremtid.
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