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Arbejdsplan for Pædagogstuderendes 
Landssammenslutning 2019 - 2020
PLS arbejder kontinuerligt med at forbedre forholde-
ne for alle landets pædagogstuderende. Dette ved 
at påvirke de studerendes rettigheder på uddannel-
sen og i praktikkerne. PLS’ medlemmer skal høres 
og have indflydelse på organisationens arbejde. Vi 
skal bidrage til, og styrke solidariteten og den alme-
ne demokratiske dannelse i vores samfund. PLS skal 
være synlig på uddannelsesstederne igennem vores 
lokalafdelinger. Og lokalafdelingerne skal styrke den 
demokratiske proces der kendetegner, og skaber den 
dynamiske udvikling organisationen har brug for, 
når vi igennem uddannelses- og fagpolitiske tiltag, 
arbejder for vores medlemmers fremtid. Der skal ar-
bejdes mod at styrke organisering og fællesskabet i 
organisationen. Med en stærk organisation kan vi 
skabe tryghed for de studerende, og aktivt være med 
til at sikre højere faglighed for vores medlemmer. For 
PLS er af pædagogstuderende, for de pædagogstu-
derende.

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 indflydelse 
på en bedre pædagogisk uddannelse, og et bedre 
arbejdsmarked i pædagogfaget.

Evaluering af pædagoguddannelsen 
Reformen af pædagoguddannelsen fra 2014 skal 
evalueres i ministeriet i 2020 og det skal PLS arbejde 
med. Vi skal bruge svarene og bringe resultaterne fra 
kampagnen #vorespædagoguddannelse i spil bland 
andet ved at fremlægge pointerne fra kampagnen 
for ordførerne på Christiansborg. Det er vores ansvar 
i PLS at formidle et reelt billede fra de studerendes 
synspunkter. 

Vi skal have påvirket de pædagogiske forbund, og få 
PLS’ stemme til at bære evalueringen frem imod en 

forbedret pædagoguddannelse, der ikke kun fokuse-
rer på uddannelsens målbare resultater, men også de 
studerendes vilkår.

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

Flere ressourcer - et kvalitetsløft af 
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 
tilbageføres og der skal investeres flere penge i 
pædagoguddannelsen.

Afskaffelse af modulopbygningen
• Der skal indføres semsesterordninger eller læn-

gere projektforløb fremfor modulopbygningen.

Højere timetal og feedback
• Timetallet er for lavt på pædagoguddannelsen 

og vi ønsker i PLS, at det hæves til minimum 25 
timers konfrontationsundervisning om ugen.

• Det skal være en ret for pædagogstuderende at 
modtage feedback fra en underviser, når de løser 
obligatoriske opgaver på uddannelsen.

Æstetikken skal tilbage på pædagoguddannelsen
• Der skal tilbydes flere æstetiske valgfag og alle 

valgfag udbydes på alle uddanneslessteder. 

Pædagogikken som bærende element  
i pædagoguddannelsen
• Pædagogik er teori og praksis samt grundlaget 

for at kunne reflektere, vurdere og handle, derfor 
skal pædagogik tilbage på pædagoguddannel-
sen som en gennemgående faglighed. 
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• Praktikkerne skal ikke være statsstøttet løndum-
ping men uddannelsesinstitutioner for fremti-
dens pædagoger. 

• Praktikkerne skal placeres uden for hovedferien 
og gerne som i 2007-reformen.

• Studiedagene skal løftes til et højere fagligt ni-
veau.

• SU finansierede praktikker frem for løn- og an-
sættelsesforhold

• Alle praktikvejledere skal have en vejlederud-
dannelse på diplomniveau, og alle studerende 
skal være garanteret en pædagogisk uddannet 
vejleder, der er til rådighed eller en stedfortræ-
der ved længere tids fravær, og yderligere har de 
studerende krav på vejledning mindst én gang 
om ugen

• De individuelle praktiksteder skal holdes op på 
at overholde §9 i "Bekendtgørelsen om uddan-
nelsen til professionsbachelor som pædagog

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

lig. Det kræver at pædagogstuderende møder 
og indgår i fælles uddannelsesforløb med andre 
relevante professionshøjskolestuderende. Derfor 
skal det tværprofessionel-le uddannelsesforløb 
være en fast del af alle velfærdsprofessionernes 
uddannelsesforløb.

• Studerende på det tværfaglige modul skal være 
sammenlignelige steder i deres respektive ud-
dannelser.

Revurdering af eksaminet
Undersøge om formen og vurderingen af alle eksa-
menerne er de mest optimale for de studerende. 

Herunder bør det vurderes hvordan gruppeeksami-
ner kan afvikles og bedømmes bedst muligt.

OK21
PLS skal under OK21 køre en kampagne der kan sikre 
at de studerendes vilkår i praktikkerne bliver forbed-
ret. For at være bedst muligt forberedt på OK21 skal 
organisation rustes til at varetage et landsdækkende 
kampagnearbejde. Hovedbestyrelsen skal, mobilise-
re PLS’ere til at deltage i og inspirere afdelingerne til 

at arrangere aktiviteter omkring overenskomsten for 
pædagogstuderende og pædagoger.
Hovedbestyrelsen skal arbejde med følgende pejle-
mærker:

Overenskomstkomstkampagne
• HB udvikler en kernefortælling, som bruges til 

at lægge en kampagneplan for OK21-perioden.
• PLS’ kommunikation til medlemmerne skal tyde-

liggøres og ensrettes ved at arbejde med få og 
tydelige paroler

Fokus på løn:
• PLS skal arbejde målrettet for at de pædagog-

studerende sikres en lønstigning til OK21
• HB skal drøfte, hvordan PLS står i diskussionen 

om ligeløn og blive klogere på hvordan pæda-
gogstuderendes løn er påvirket af pædagoger 
som værende et traditionelt kvindefag

Medlemmernes viden:
• PLS skal arbejde på, at øge vores medlemmer 

og medstuderendes viden om arbejdsmarkeds-
rettigheder og overenskomster generelt i forbin-
delse med overenskomsten 2021.

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

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

i fagbevægelsen og i fagbevægelsens ungdom.

Fokus på de tillidsvalgte
Hvor der i foregående periode har været fokus på at 
styrke FU-organet, skal der i denne periode arbej-
des med at styrke de tillidsvalgte i lokalafdelingerne. 
Med et styrket FU-organ kan organisationen styrkes 
yderligere, ved at de tillidsvalgte opkvalificeres og 
sammenhængen i organisation fra lokal til national 
plan yderligere opprioriteres. Fokusset er tænkt i linje 
med arbejdet med styrket FU, at organiseringen af 
medlemmer skal forøges. 

Hovedbestyrelsen skal arbejde frem imod.
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• Et seminar for de økonomiansvarlige der opkva-
lificere dem i opgaven.

• t årligt forum for tovholdere og økonomiansvar-
lige.

• Oprettelse af et tovholdernetværk der styrker 
sammenholdet mellem lokalafdelinger.

Klimapolitik/bæredygtigt
arbejdsmarked
Der skal udarbejdes et politisk papir vedrørende kli-
mapolitiske emner på arbejdsmarkedet. Klimaet er 
i de seneste år blevet 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 på-
virket af klimapolitiske beslutninger. 

PLS skal udarbejde en holdning til emnet der sikrer 
medlemmernes fremtid på et grønt arbejdsmarked.  


