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Formalia 
 
Dirigenter: 
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Forretningsorden:  
Punkt 6 dispenseres  
Ændringsforslag til indkommende forslag ændres til den 29 18:30 
Godkendt 

Beretning 
Hovedbestyrelsens beretning er en beskrivelse af det, PLS har arbejdet med det seneste år. Det er 
ikke muligt at stille ændringsforslag til beretningen. Der vil dog være rig mulighed for at debattere 
beretningen og det forgangene års arbejde fra talerstolen  
 
År 2022 har på mange måder været et specielt år for PLS. Endelig kom vi ud af Corona skyggen, om 
end at vi stadig oplever senfølger. De tre valgte forpersoner, valgt på sidste årsmøde har alle 
trukket sig i løbet af året. Rusland invaderede Ukraine, og vi mærker alle inflationen og 
usikkerheden, både som organisation og som individer. I starten af året rykkede PLS teltpælene 
op, og flyttede fra rosenvængets allé til Sundkrogskajen. 
 
Sidst men ikke mindst, så er det er i år vores 30-års jubilæum og det skal vi naturligvis markere på 
rette vis her under årsmødet! Derfor vil hovedbestyrelsen opfordrer til, at vi alle giver den lidt 
ekstra gas til den store fest i morgen aften - hvor temaet som den største selvfølge er 
fødselsdagsfest. 
 
Sammen med BUPL og Socialpædagogerne har PLS i år kæmpet for at få sat fokus på evalueringen 
af pædagoguddannelsen. Samt at sætte fokus på den faglighed vi som pædagogstuderende og 
kommende pædagoger besidder. I alle de forum PLS er kommet i har budskabet været tydeligt. 
Uddannelsen skal styrkes. Børn, borgere og brugere fortjener at det er de dygtigste og 
kompetente pædagoger der står klar til at varetage deres trivsel, udvikling og livsglæde - det 
skaber de bedste forudsætninger for gode liv og gode samfundsborgere. Men vi har også tydeligt 
fået leveret budskabet at få at sikre kvalificeret og nok arbejdskraft i fremtiden. Så er det en for 
politikerne helt låst opgave, at sikre bedre arbejdsvilkår og løn som pædagog.  
I hovedbestyrelsen har vi arbejdet hårdt på at leve op til arbejdsplanen. Men vi må også 
konkludere, at der er punkter såsom “Slut med hykleriet og diskriminationen – Bevar tillæg i 
praktikkerne” hvor vi har haft svært ved at leverer på det ønskede resultat. Det er en lang sej 
kamp, der kræver at vi også fremadrettet bliver ved med at kæmpe for ændringer. 
Hovedbestyrelsen har arbejdet i dybden med evalueringen af pædagoguddannelsen, herigennem 
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har hovedbestyrelsen fået opbygget en stor viden omkring de nationale forskelle uddannelserne 
imellem. 
Hovedbestyrelsen har i år indstillet en meget åben arbejdsplan til årsmødet. En arbejdsplan der 
giver hovedbestyrelsen mulighed for at opbygge en stærkere organisation, uden at være bundet af 
at skulle kæmpe 117 andre kampe samtidige. Det er hovedbestyrelsens vurdering, at vi skal 
fokusere på kerneopgaverne i 2023. 
 
Evaluering af pædagoguddannelsen 
Evalueringen af pædagoguddannelsen har efterhånden været længe undervejs. Lige inden 
sommerferien gik rygterne på, at nu ville der komme fart i processen, da læreruddannelsen 
nærmest var færdigforhandlet. Læreruddannelsen tog markant længere end rygterne gik på. Til 
gengæld har læreruddannelsen sat en spændende præcedens for flere af de ønsker, vi i PLS også 
har for pædagoguddannelsen. Bl.a. Flere timer og mere feedback, samtidige er kompetencemål 
helt fjernet fra bekendtgørelsen af læreruddannelsen. 
 
Nu står vi foran et folketingsvalg, og forventer derfor at evalueringen af pædagoguddannelsen 
bliver en af de første arbejdsopgaver for en eventuel ny uddannelses- og forskningsminister. 
 
Vi har fortsat brugt resultaterne fra kampagnen i 2019, #Vorespædagoguddannelse, men i 
hovedbestyrelsen har vi haft en lang og kompleks proces, hvor vi har diskuteret og drøftet vores 
krav fra flere perspektiver: et uddannelses teknisk perspektiv, Et forhandlings perspektiv, hvad kan 
vi samarbejde med andre organisationer og politiske partier omkring? og sidst men ikke mindst et 
perspektiv hvor vi har i dybden drøftet, hvordan vores krav bedst muligt kan implementeres på 
pædagoguddannelsen, det har givet os nogle af de svar som vi ved vi vil blive afkrævet i de 
kommende forhandlinger. 
 
Vi har i år, brugt meget energi på at skabe gode relationer til i særdeleshed de politiske partier i 
regeringen, samt de partier der har dannet parlamentarisk grundlag for regeringen. Derfor håber 
vi, at vi får en ny stærk regering der i samme grad, ønsker at inkluderer os som 
pædagogstuderendes repræsentanter i den kommende arbejdsproces omkring en ny 
pædagoguddannelse - for vi ønsker en reform og ikke blot en kort evaluering. Det skylder vi både 
kommende pædagogstuderende, men også de børn, borgere og brugere der er helt afhængige af, 
at vi får en uddannelse der gør, at vi kan varetage og understøtte deres udvikling og behov bedst 
muligt. 
I år 2021 har hovedbestyrelsen kæmpet for en ny pædagoguddannelse med følgende 
forbedringer: 
 
- Pædagogik tilbage på skemaet 
- Bedre tid til forberedelse til vores undervisere 
- Flere undervisningstimer og mere feedback 
- Mere æstetik på pædagoguddannelsen 
- Semester opbygning i stedet for modulopbygning 
- SU-finansierede praktikker 
- Uddannede praktikvejleder garanti 
- Vejlednings garanti 2 timer per uge 
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- Ret til deltagelse i tværprofessionelle møder 
 
Og mange, mange flere. 
 
Til sidst vil vi slutte denne del af beretningen af med en anbefaling: en anbefaling til årsmødet om, 
at kampen fortsættes og sættes som den absolutte førsteprioritet for næste års hovedbestyrelse. 
 
Styrkelse af PLS’ organer 
Lokalafdelingerne 
Hovedbestyrelsen satte sig for at sikre mulighederne for opkvalificering af afdelingerne og de 
lokale aktive. Dette forsøgte vi at tilgodese ved at låne inspiration fra et tidligere PLS arrangement 
som var “afdelingsweekend”, dermed gjorde vi noget ekstra ud af at få noget fagligt indhold ind i 
vores sommerlejr. Det gjorde vi ved at invitere en skuespiller til at komme og holde et oplæg om 
taleteknik, og en repræsentant fra Lærerstuderendes Landskreds der var erfaren inden for 
aktivisme, som underviste i organisering. Derudover valgte vi at gentage succesen med 
debatkonkurrence fra sidste år. Til aktivaftenen før kursus er vi også fortsat med at lave 
opkvalificering med de deltagende afdelinger. Til aktivaften før kursus i april var der opkvalificering 
i sociale medier og brug af brands på politiske organisationers medier. 
 
Der er stadig lang vej før vi er i mål med at styrke lokalafdelingerne, som stadig halter efter en 
COVID-19 pandemi, men vi har haft success med at åbne lokalafdelinger, i henholdsvis Odense, 
Bornholm og Holstebro. 
 
Politisering af forretningsudvalget 
Vi havde store ambitioner om at opkvalificere vores forretningsudvalg i 2022. Vi startede ud med 
at indhente et tilbud fra Tænketanken Cevea. De takkede ja, til at opkvalificere os igennem en 
række online og fysiske kurser i historiefortælling, læserbrevs-workshop, debattræning og et SoMe 
kursus.  
Vi nåede at afholde de to første workshopper, med deltagere fra både forretningsudvalget og 
hovedbestyrelsen. SoMe kurset skulle afholdes internt, men grundet stor udskiftning i 
forretningsudvalget det sidste år, er dette ikke nået.  
På sommerlejren i juli blev der afholdt debattræning i forbindelse med PLS’ debatkonkurrence. 
 
Slut med hykleriet og diskriminationen – Bevar tillæg i praktikken 
Nogle kampe er lange og seje. Hovedbestyrelsens arbejde med dette punkt har været og er fortsat 
en lang og sej kamp. Hovedbestyrelsen har overalt, hvor det har været muligt, præsenteret og 
fremlagt problematikkerne i skævheden, når de studerende er i praktik. Alle steder bliver det taget 
godt imod, men der er også langt fra idé til handling og derfor er denne kamp, en af de kampe som 
skal fortsætte i fremtiden. En kamp som i fremtiden skal sikre et mere lige uddannelsessystem. 
 
 
 
Bæredygtig økonomi  
I Hovedbestyrelsen har vi igen i år arbejdet med at gøre organisationens økonomi mere 
bæredygtig, vi har dog ikke arbejdet med alternativ finansiering eller budgetter der gælder mere 
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end et år. I stedet har vi kigget på hvordan vores årlige budget kan gøres mere bæredygtigt. I den 
proces har vi både været kritiske på vores budget, og set efter hvor vi kan spare på udgifterne, 
uden det går alvorligt ud over hvordan vores medlemmer, oplever vores ydelser. I den proces 
fandt vi omkring 350.00 kr. der hovedsageligt vil komme fra effektivisering af intern mødeaktivitet. 
Derudover har vi også set på vores største indtægtskilde, kontingentet. Her har vi valgt at indstille 
en kontingentstigning. Denne kontingentstigning kommer både i lyset af den nuværende inflation, 
men også med et mål om at blive en mere økonomisk bæredygtig organisation, på den anden side 
af denne nuværende økonomiske krise. 
 
Tydelig kommunikation  
I PLS har vi det sidste års tid arbejdet på at få mere tydelig kommunikation, både omkring PLS-
værdier og budskaber, men også i forhold til en øget synlighed på sociale medier.  
Noget af det der har været stort fokus på, har været vores hjemmeside, som skulle analyseres i 
forhold til behovet for en ny og konklusionen er klar, vi skal have en ny og det SKAL ske i løbet af 
det kommende år. Ikke kun grundet tydelig kommunikation og synlighed, men også da siden ikke 
virker optimalt mere. Vigtigt er det at den nye hjemmeside bliver nemmere at finde rundt i og kan 
blive en langt bedre platform i forhold til tydelig kommunikation omkring PLS’s budskaber og 
kampe, men også de pædagogstuderendes rettigheder. 
I forhold til PLS’s brug af sociale medier, er vi blevet tydelige på hvad der skal lægges op på hvilke 
platforme, vi vil bruge facebooksiden til at informere om pædagogstuderendes rettigheder, om 
vores arrangementer til medlemmerne og lignende. Det er instagram der bruges til at lægge op, 
hvad vi i daglig ledelse deltager i, samt mere dagligdags ting. Vi har arbejdet med at finde gode 
måder til at få delt billeder med hinanden og brugt dem de steder hvor de har relevans. Så PLS’s 
medlemmer både nemt kan finde den vigtige viden i forhold til deres rettigheder og muligheder i 
PLS, men også kan følge med i hvad PLS går og laver på et mere dagligt plan, hvilke politiske 
områder vi er inde over og hvilke arrangementer vi deltager i. 
 
Beslutning      Godkendt 

Vedtægter 
Ændringsforslag 1 
Ændringsforslag til Paragraf 16, stk 3.  
 
Stk. 3 Hvis et medlem af PLS ikke overholder reglementet, kan sagen komme til behandling i 
personsagsudvalget. Udvalget indstiller følgende sanktionsmuligheder til forretningsudvalget: 
skriftlig advarsel, fratagelse af tillidshverv, suspension eller eksklusion. 
 
ændres til: 
 
Stk. 3 Hvis et medlem af PLS ikke overholder reglementet, kan sagen komme til behandling i 
personsagsudvalget. Udvalget indstiller følgende sanktionsmuligheder til forretningsudvalget: 
skriftlig advarsel, fratagelse af tillidshverv, suspension, eksklusion eller frafald.  
 
Motivation:  
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Det er helt essentielt, at vi har vedtægts grundlag til også at kunne lade sager frafalde. 
 
Beslutning:      Vedtaget 
 

Ændringsforslag 2 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
 
Stk. 2 Udvalget skal bestå af en forperson, et ordinært forretningsudvalgsmedlem og tre 
ordinære hovedbestyrelsesmedlemmer. Sekretariatslederen understøtter udvalget 
 
Ændres til 
 
Stk. 2 udvalget skal bestå af 5 medlemmer af PLS.  
Sekretariatslederen understøtter udvalget. 
 
Motivation: Det nuværende er for snævert, og der vil potentielt kunne være al for megen 
inhabilitet. For at komme inhabilitetsspørgsmålet til livs, håber jeg, at hovedbestyrelsen 
fremadrettet vil overveje at nedsætte et udvalg bestående af hovedsageligt lokale aktive. 
 
Beslutning:     Vedtaget med ÆF til ÆF 2 
 

ÆF til ÆF 2 
Forslagsstiller: Jamie Lili (Jelling) og Anna Mørcke (Jelling) 
 
 
Stk. 2 Udvalget skal bestå af en forperson, et ordinært forretningsudvalgsmedlem og tre 
ordinære hovedbestyrelsesmedlemmer. Sekretariatslederen understøtter udvalget 
 
Ændres til 
 
Stk. 2 udvalget skal bestå af 5 medlemmer af PLS. 
Sekretariatslederen understøtter udvalget. 
 
Ændres til 
 
Stk. 2 udvalget skal bestå af 5 tillidsvalgte medlemmer af PLS. 
Sekretariatslederen understøtter udvalget  
 
Motivation: 
At pålægge almene medlemmer at skulle tage stilling til personsager, er i vores optik ikke 
realistisk. Derfor stilles dette forslag, så det klar defineres at personsagsudvalget nedsættes af 
medlemmer som i større eller mindre omfang er valgt til en tillidspost, enten nationalt eller lokalt. 
 
Beslutning:      Vedtaget 
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ÆF til ÆF til ÆF 2 
Forslagsstiller: Hjørring Afdelingen 
 
Stk. 2 udvalget skal bestå af 5 tillidsvalgte medlemmer af PLS. 
Sekretariatslederen understøtter udvalget 
 
 
ændres til 
 
 
Stk. 2 udvalget skal bestå af 5 tillidsvalgte medlemmer af PLS. Der skal vælges 5 nye fra sag til sag. 
Sekretariatslederen understøtter udvalget og skal tage højde for at de valgte kan være inhabile.

  
Beslutning:      Forkastet 
 

Ændringsforslag 3 
Forslagsstiller (kontaktperson) 
Kirstine Hansen  
Kolding 
25589495 
kmvh99@gmail.com 
 
Forslag vedrørende: Vedtægter 
 
Hvor i teksten (Side, Spalte, Linje):  
side 6 
 
Forslagstekst:  
Tilføjelse 
§11, stk. 8 
 
Tilføjes: 
Medlemmer af forretningsudvalget kan ikke bestride en tillidspost i dennes lokalafdeling. 
 
Beslutning:      Forkastet 
 

ÆF til ÆF 3 
Forslagsstiller: 
Jamie Lili (Jelling) og Eik Søborg (Aarhus) 
 
 
Tilføjelse 
§11, stk. 8 
 
Tilføjes: 
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Medlemmer af forretningsudvalget kan ikke bestride en tillidspost i dennes lokalafdeling. 
 
Ændres til: 
 
Tilføjelse 
§11, stk. 8 
 
Tilføjes: 
Medlemmer af forretningsudvalget kan ikke bestride en post som økonomiansvarlig i en 
Lokalafdeling. 
 
Motivation: 
Forslaget sættes som et mindre voldsomt alternativ til det oprindelige. 
 
Beslutning:      Forkastet 
 
 

Samlet sæt :     Vedtaget 

Personvalg 
 

Forpersoner 
 
Tobias Krogh Møller     Valgt 
 
Kirstine Marie Vesterholm Hansen    Valgt  
 
Emma Lehmann Steensen     Valgt 
 

Forretningsudvalg  
 
Peter Holm Nielsen    23 Valgt 
 
Nynne-Louise Høhns    30 Valgt 
 
Eik Søborg     31 Valgt 
 
Burak Ulrik Ulucan 20 stemmelighed  16 Ikke valgt 
 
Sarah Olesen     15 Ikke valgt 
 
Miriam Nordup 20 stemmelighed  25 Valgt 
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Valg af kritisk revision 
 
Peter Skaaning     Valgt 
 
Mathias Jæger     Valgt 

Principprogram 
 

Ændringsforslag 1 
Indstillet af Principprogrammets arbejdsgruppe i HB 
 
Du sidder nu med Principprogrammet for Pædagogstuderendes Landssammenslutning. 
Principprogrammet fremlægger verden, som PLS ønsker den, gennem studiepolitiske briller. PLS’ 
principper bygger på organisationens formål, som det er beskrevet i vedtægterne samt PLS’ 
idégrundlag. De principper, som er beskrevet i dette program, er målet for PLS’ arbejde med 
pædagoguddannelsen, professionen, samt i samarbejdet med andre organisationer, og de bygger 
på en analyse af den verden og det samfund, som PLS virker indenfor.  
 
God fornøjelse med læsningen! 
 
Formålsparagraf 
 
2. PÆDAGOGSTUDERENDES LANDSSAMMENSLUTNINGS FORMÅL 
 
§2 PLS er en selvstændig og partipolitisk uafhængig organisation bestående af 
pædagogstuderende, hvis formål er at skabe forudsætninger for, at de pædagogstuderendes krav 
opnås.  
Det værende sig; undervisningsmæssige, faglige, demokratiske/ demokrati- sikrende, 
pædagogiske, økonomiske, fag-, social- og studiepolitiske samt overenskomstmæssige krav. 
 
 PLS skal oplyse, politisere og aktivere de pædagogstuderende og sikre pædagogstuderendes 
indflydelse lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.  
 
PLS skal kæmpe for den bedst mulige pædagoguddannelse samt bidrage til den generelle 
pædagogiske udvikling. 
 
Formålet skal realiseres gennem aktiviteter på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau.  
 
Aktiviteterne skal være i overensstemmelse med PLS’ vedtagne principprogram.  
 
PLS kan for at opfylde sit formål samarbejde med andre organisationer og grupper, hvis formål og 
interesser er forenelige og i overensstemmelse med PLS. 
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PLS Idegrundlag:  
PLS’ idegrundlag bygger på en overordnet grundforståelse: At natur er alt der ikke er skabt af 
mennesker og at kultur er alt der er skabt af mennesker.  Fundamentet i vores idegrundlag er 
skabt af to ingredienser. Vores menneskesyn og vores demokratiopfattelse.  
 
 
PLS har et menneskesyn hvor vi ser alle mennesker som ligeværdige med retten til at udvikle og 
præge eget liv og livsbetingelser. Derfor arbejder vi ud fra ønsket om, at alle mennesker skal have 
lige muligheder uanset etnicitet, køn, seksualitet, religion, funktions variationer, kulturel - eller 
social baggrund. - derfor ser vi os i PLS som intersektionelle feminister. I PLS anerkender vi at der 
er et biologisk og et socialt køn, men Identiteten er ukrænkelig og det er til enhver tid, op til det 
enkelte individ, at definerer dets egen identitet. 
 
Vi ser mennesket som et unikt individ med behov for deltagelse i samfundet. Derfor mener vi at 
samfundet skal indrettes med den enkelte borgers frihed i tanke. Vi anerkender også, at alle er 
underlagt materielle forhold, som igen kan se sig fri fra at blive påvirket af. Kapital og kapitalisme 
påvirker alle. PLS ønsker, at alle har lige adgang til materielle goder - og kæmper aktivt mod de 
bevægelser der ønsker andet. 
 
PLS’ demokratiopfattelse har som hovedformål at give alle borgere lige muligheder for at deltage i 
demokratiet og samfundslivet og at udbrede demokratiet til alle dele af samfundet. Den enkelte 
borger skal sikres størst mulig indflydelse gennem sin demokratiske deltagelse, særligt i forhold 
der påvirker borgeren direkte. Det skal være med til at sikre gennemsigtighed og forståelse for 
beslutningsprocesserne. Derfor er det en bunden opgave for PLS, at politiserer og informere 
pædagogstuderende omkring beslutningsprocesser der påvirker dem og deres fremtidige fag. PLS 
skal i højere grad sikre, at pædagogstuderende har definitionsretten og indflydelse på 
pædagoguddannelsen og i den pædagogiske profession. 
 
I PLS mener vi at pædagogstuderende har et helt særligt perspektiv og forudsætninger, som er 
grundlaget for vores holdninger til uddannelsen, til pædagogfaget og til samfundet. Som PLS har vi 
et særligt ansvar for at organiserer pædagogstuderende, for at ændrer den nuværende 
samfundskontekst til et samfund der i højere grad fordre og rummer de pædagogstuderendes 
ønsker og holdninger. 
 
Det menneskesyn og de perspektiver pædagogstuderende har, kombineret med de kompetencer 
og den faglighed vi tilegner os under vores uddannelse som pædagogstuderende, mener vi 
bekræfter, at vi er essentiel brik, for et velfærdssamfund der kan leve op til vores 
demokratiopfattelse. Vi kan støtte og udvikle mennesker samt give de, der ellers ikke har 
mulighed, muligheden for at deltage i samfundet og demokratiet på lige vilkår med deres 
medmennesker. Derfor skal pædagoguddannelsen prioriteres højt! 
 
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. Vi kan ikke lade økonomisk virksomhedstænkning i professionshøjskolerne og 
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samfundets økonomiske op og nedture diktere kvaliteten af uddannelsen og studiemiljøet uden 
kamp.  
 
Enhed skaber styrke  
PLS udspringer fra to af de største samfundsforandrende bevægelser i det moderne 
industrisamfund: Arbejderbevægelsen og elev - og studenterbevægelsen.  
 
Med paroler om frihed, lighed, demokrati og solidaritet har bevægelserne med hver deres 
metoder sat deres præg på det danske samfund, som vi kender i dag, både økonomisk og 
kulturelt.  
 
Styrken i bevægelserne har først og fremmest ligget i deres evne til at skabe en enhed - også 
indbyrdes. Hvis arbejderne havde kæmpet imod hinanden, havde vi aldrig opnået den lighed eller 
frihed, vi kender til i dag.  
 
Igennem den kollektive organisering og den kollektive kamp har man formået at skabe en 
modmagt til magthaverne og deres interesser.  
 
For at gøre os fri, må vi stå sammen om de fælles udfordringer og fjerne de menneskeskabte 
undertrykkelsesmekanismer, der gør, at vi ikke er lige eller frie.  
 
Vi skal stå sammen om at udvide demokratiet til ikke kun at handle om at sætte et kryds på en 
stemmeseddel til folketingsvalget, men at det også gælder på uddannelsesstederne og 
arbejdspladserne.  
 
PLS ideologiske struktur 
 
Vi har en flad struktur som er en direkte modvægt til markedsbestemt topstyring.  
 
PLS består af Årsmøde, forretningsudvalg, hovedbestyrelse og faglige sekretærer.  
 
Den flade struktur modvirker at megen viden samles på hænderne af få, og vores beslutninger 
bliver derfor bredt repræsenteret.  
 
Det er helt centralt for PLS’ politiske principper, at alle i organisationen tager ansvar for at 
opretholde den flade struktur 
 
I PLS har ingen medlemmer, heller ikke de valgte, hierarkisk magt over andre.  
 
Når et medlem bliver valgt, får vedkommende dog adgang til mere viden end andre medlemmer.  
 
Det er derfor afgørende for PLS-kamp mod centralisering og markedsstyring at denne viden bredes 
ud til alle medlemmer, så vi kæmper sammen på det samme vidensgrundlag.  
 

Doc ID: 1e7cc030deccfeda361bb039ed06e96329fdf782



Det er derfor også vores fælles ansvar i hele organisationen at forholde os nysgerrigt, 
reflekterende og kritisk til vores eget virke. 
 
Beslutning:  1. ÆF Til ÆF, 2. ÆF Til ÆF    Vedtaget 
       
 
 

1. ÆF til ÆF 1 
Forslagsstiller: Silja (Odense), Jamie (Jelling), Katrine (Odense), Sofie (Odense), Iris (Odense) 
 
 
Principprogram  
Nyt principprogram - Enhed skaber styrkeafsnit 6    
Vi skal stå sammen om at udvide demokratiet til ikke kun at handle om at sætte et kryds på en 
stemmeseddel til folketingsvalget, men at det også gælder på uddannelsesstederne og 
arbejdspladserne. 
 
ændres til 
 
 
Vi skal stå sammen om at udvide demokratiet til ikke kun at handle om at sætte et kryds på en 
stemmeseddel til et folketingsvalg. Vi skal også sikre at demokratiet gør sig gældende på 
uddannelsesstederne og på arbejdspladserne, så alle kan tage del i debatten.  
 
Motivation: 
Vi mener at det er lettere at forstå budskabet med sætningen, som er så vigtig at den selvfølgelig 
skal med i principprogrammet. 
 
Beslutning:      Vedtaget 
 

2. ÆF til ÆF 1 
Forslagsstiller: Silja (Odense), Jamie (Jelling), Katrine (Odense), Sofie (Odense), Iris (Odense) 
 
Principprogram  
Nyt principprogram - PLS' ideologiske struktur, linje 2    
PLS består af Årsmøde, forretningsudvalg, hovedbestyrelse og faglige sekretærer. 
 
ændres til 
 
PLS består af Årsmødet, lokalafdelingerne, hovedbestyrelsen, forretningsudvalget og daglig ledelse
  
Motivation: Lokal afdelingerne er så vigtig en del af organisationen, så de skal selvfølgelig ikke 
glemmes! 
 
Beslutning:      Vedtaget 
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Ændringsforslag 2 
Konsekvensrettelse: 
 
Velfærdsuddannelser/ velfærdsuddannelserne 
Rettes til 
De fire største professionsuddannelser 
 
Beslutning:      Faldet  
 

Ændringsforslag 3 
Side 2, spalte 1, afsnit 6, linje 7 
Ændring: 
 
De professionsrettede velfærdsuddannelser 
 
Ændres til: 
 
De fire største professionsrettede uddannelser (pædagog, lærer, sygeplejerske og 
socialrådgiver) 
 
Beslutning:      Faldet 
 

Ændringsforslag 4: 
 
Side 1, spalte 2, afsnit 2, linje 8 
Ændring 
at den enkelte borger har mulighed og ret til selv at handle og pligt til at tage aktivt 
medansvar for samfundets udvikling. 
 
Ændres til 
at den enkelte borger har mulighed for og ret til selv at handle samt har pligt til at tage aktivt 
medansvar for samfundets udvikling. 
 
Begrundelse 
Giver bedre mening grammatisk 
 
Beslutning:      Faldet 

 
Ændringsforslag 5: 
 
Side 1, spalte 2, afsnit 7, linje 1 
Ændring 
Det er en politisk størrelse, et af mennesket skabt produkt. 
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Ændres til 
Samfundet er en politisk størrelse, et produkt skabt af mennesker 
 
Beslutning:      Faldet 
 

Ændringsforslag 6: 
 
Side 3, spalte 1, afsnit 2, linje 6 
Tilføjelse efter 
Pædagoguddannelsen opstår i en vekselvirkning mellem teori og praksis. 
 
Tilføjelse 
og i en kobling mellem disse. 
 
Beslutning:      Faldet 
 

Ændringsforslag 7: 
 
Side 3, spalte 1, afsnit 2, linje 9 
Tilføjelse efter: 
og at de studerende har tid til fordybelse og udvikling i alle undervisningsforløb. 
 
Tilføjelse: 
og praktikker. 
 
Beslutning:      Faldet 
 

Samlet principprogram: ÆF 1   Vedtaget  

Politikpapir 
 

Til kamp for SU’en 
 

Ændringsforslag 1: 
 
Tilføjelse af afsnit 
Side 1, linje 11 
I PLS mener vi at SU’en ikke alene skal opretholdes, den skal også følge inflationen. De 
stigende priser vi i år i 2022 oplever er en stor økonomisk byrde for mange studerende. De 
studerende skal kunne være studerende på trods af stigende priser uden at skulle arbejde 
mere og derfor ikke kunne passe et fuldtidsstudie på grund af usikker økonomi. 
 
Beslutning:      Vedtaget  
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Ændringsforslag 2: 
 
Side 2, linje 19 
Tilføjelse efter 
Alligevel er vi i PLS opmærksomme på, at også̊ fribeløbet er adfærdsregulerende og af den 
grund forholder vi os ikke alene positivt til det. 
 
Tilføjelse 
Vi mener at det er dybt problematisk at det er fribeløbet der hæves når inflationen stiger og 
ikke SU’en. Det gør at de studerende presses til at arbejde mere, og derved får sværere ved 
at passe deres studier, fordi deres økonomi ikke kan hænge sammen med de nuværende 
SU-satser. 
 
Beslutning:       Vedtaget 
 

Samlet papir:  ÆF1, ÆF2    Vedtaget 

 

Politikpapir – Procentsats 
 

Ændringsforslag 1: 
Forslagsstiller: 
Odense 
Politikpapir: Procentsats  
linje 1    
 
Titlen "Procentsats" 
 
ændres til 
 
"Procentdelen af ikke uddannede pædagoger fylder for meget"  
 
Motivation: 
Procentsats kan betyde rigtig mange forskellige ting. Vi ønsker en titel der er mere konkret. 
 
Beslutning:      Vedtaget 
 

Ændringsforslag 2: 
Forslagsstiller: 
Hjørring og Holstebro 
Politikpapir: Procentsats 
side 1, spalte 1, linje 8 og 10 
 
"vi arbejder med mennesker, der befinder sig i udsatte positioner, og vi er omsorgspersoner for 
både børn og voksne i situationer, hvor de er udsatte og sårbare. Vi arbejder målrettet med børn, i 
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de perioder i livet hvor de udvikler sig mest, og vi skaber mening og livsglæde for de mennesker 
der ikke udvikler sig uden pædagogisk støtte og hjælp. " 
 
Ændres til 
 
"vi arbejder med mennesker, der befinder sig i udsatte positioner, og vi er omsorgspersoner for 
både børn, unge og voksne i situationer, hvor de er udsatte og sårbare. Vi arbejder målrettet med 
børn, unge og voksne, i de perioder i livet hvor de udvikler sig mest, og vi skaber mening og 
livsglæde for de mennesker der ikke udvikler sig uden pædagogisk støtte og hjælp. " 
 
Motivation: 
De unge skal også med. 
Derudover er det ikke kun børn der udvikler sig mest vi arbejder med. 
 
Beslutning:      Vedtaget  
 

Ændringsforslag 3: 
Forslagsstiller: 
Hjørring og Holstebro      
Politikpapir: Procentsats  
side 1, spalte 3, linje 4    
 
"Vi mener derfor at en fordelingsprocent skal være 75% pædagoger, for at kunne kvalitetssikre det 
pædagogiske arbejde i praksis." 
 
ændres til 
 
"Vi mener derfor at en fordelingsprocent skal være 75% pædagoger eller 60% pædagoger og 15% 
pædagogiske assistenter, for at kunne kvalitetssikre det pædagogiske arbejde i praksis."  
 
Motivation: 
Linette og Nynne motiverer 
 
Beslutning:      Forkastet 
 

Samlet papir ÆF 1, ÆF 2     Vedtaget 

Udtalelser 
Inflation 
 
Forslagsstiller: 
Hovedbestyrelsen 
 
Inflation generelt. 
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Inflation er kort sagt når penge mister værdi. Konsekvensen af inflation er grundlæggende at alting 
løbende stiger i pris, med andre ord “prisstigning i trin med inflation”. Der er mange mekanismer 
der kan skabe inflation, hvor langt de fleste af dem grundet globaliseringen af økonomi er uden for 
politisk kontrol i Danmark. Vores umiddelbare fokus på konceptet inflation er derfor ikke med 
henblik på at “løse” det, men vores holdning til hvad vi kan forvente af inflation, og hvad vi vil 
kæmpe for, er konsekvensen af inflation for de pædagogstuderende og for pædagogfaget. 
 
Inflation og pædagogstuderende. 
Vi tager udgangspunkt i “den pædagogstuderende” som en person der er på SU eller i praktikløn, 
hvor der i praktikken er dårlig tid til at have et studiejob ved siden af. Ud fra de krav der stilles fra 
vores uddannelse, bliver det også anset som en beskæftigelse, og det forventes af os at vi 
behandler det som et fuldtidsarbejde.  
Vi er som studerende i sagens natur unge, og har derfor gennemsnitligt ikke billig privat transport 
eller andre tids- og pris besvarende goder. Vi har gennemsnitligt ikke afbetalte privat ejendom 
eller investeringer, der kan give os favorable bankforhold, eller give os beskyttet politisk status 
som husejere. 
 
Vores indtægter og opsparinger er gennemsnitligt lave. Der er derfor mindre til at afbløde akutte 
udgifter, og vores budgetter har mindre “luft” til økonomiske ændringer eller kriser. 
Derudover er vi afhængig af mange instanser som uddannelsesministeriet, kommunerne og alle de 
forskellige institutioner der påvirker vores praktik. Med andre ord påvirkes vi rigtigt mange steder 
fra, som står uden for vores kontrol. 
 
Vi anerkender derfor at vi som pædagogstuderende er særligt udsatte for økonomiske 
svingninger. 
 
Inflation 2022. 
Ifølge dansk statistik er inflationen i Danmark steget fra 2,9% i september 2021 til 11,1% i 
september 2022. Dette er et gennemsnit, og derfor ikke en flad stigning, men de ting der er særligt 
ramt, er elpriser og fødevarer. 
Dette betyder at det særligt har ramt områder, hvor vi ikke “bare” kan vælge fra. Vi kan vælge at 
købe billigere fødevarer, men prisstigningerne har ikke skelnet mellem de traditionelt billigere 
varer, og de dyre. Eksempelvis er skrabeæg næsten steget til samme pris som økologiske æg, som 
selv kun er steget marginalt. Vi har brug for lige så mange kalorier som alle andre, så dette er en 
markant udgift der derfor rammer studerende hårdere end gennemsnittet. 
 
Vi kan heller ikke nødvendigvis vælge fra ift. elektricitet. Vi kan følge spareråd og slukke for hvad vi 
ikke bruger, men vi er i en digitaliseret virkelighed, hvor uddannelse, job og fritid alle kræver at vi 
bruger strøm. Vi er også stadig nødt til at bruge penge på transport i forbindelse med 
uddannelsen, og har ikke nødvendigvis den nødvendige opsparing til at betale for at investere i 
alternativer som cykel eller scooter. 
 
Vores krav i forhold til inflation. 
Når vi snakker om inflationskrise er det netop os der rammes. Det er derfor vores holdning at vi 
har behov for at vi fremadrettet kræver at forhandlinger vi indgår i centreres om lønstigninger ud 
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over inflationen, altså reallønsstigning. Dette kan balanceres med andre tiltag som 
transporttilskud, statsbetalte undervisningsbøger/materiale og tillæg i praktikkerne og så videre. I 
de situationer bør der ikke skelne mellem studerende på baggrund af deres omstændigheder. Det 
skal generelt koste mindre og give mere at være pædagogstuderende. 
 
Det er vores holdning at de pædagogstuderende fortjener at blive bedre rustet til at imødekomme 
kriser, og at vores indkomster skal styrkes, så en pludselig krise som den russiske invasion af 
Ukraine ikke vælter økonomien for os. 
 

Ændringsforslag 1 
Forslagsstiller: 
Aarhus afdelingen      
Udtalelse: inflation  
spalte 2 linje 20 til 23    
 
slettes fra 
 
eksempelvis er skrabeæg næsten steget.... 
 
til 
 
dette er en markant udgift.  
 
motivation: 
unødvendig fyld som ikke nødvendigvis er relevant for folk der ikke spiser æg 

 
Beslutning:      Forkastet 

 
Ændringsforslag 2 
Forslagsstiller: 
Odense og Jelling 
Udtalelser: Inflation 
side 1, Spalte 2, linje 21-26    
 
Eksempelvis er skrabeæg næsten steget til samme pris som økologiske æg, som selv kun er steget 
marginalt. Vi har brug for lige så mange kalorier som alle andre, så dette er en markant udgift der 
derfor rammer studerende hårdere end gennemsnittet. 
 
Ændres til 
 
Eksempelvis er fødevare som smør, mælk og æg steget voldsomt mens luksusvarer som f.eks. 
kaviar er faldet i pris. 
 
Beslutning:      Vedtaget 
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Ændringsforslag 3 
Forslagsstiller: 
Jelling og Odense  
Udtalelser: Inflation  
s. 2, spalte 1, linje 5-9    
 
Vi er også stadig nødt til at bruge penge på transport i forbindelse med uddannelsen, og har ikke 
nødvendigvis den nødvendige opsparing til at betale for at investere i alternativer som cykel eller 
scooter. 
 
Slettes  
 
Motivation: 
Præsenteres mundtligt 
 
Beslutning:      Forkastet 
 

Ændringsforslag 4 
Forslagsstiller: 
Odense og Jelling 
Udtalelser: Inflation  
s. 2, spalte 1, linje 11-16    
 
Når vi snakker om inflationskrise er det netop os der rammes. Det er derfor vores holdning at vi 
har behov for at vi fremadrettet kræver at forhandlinger vi indgår i centreres om lønstigninger ud 
over inflationen, altså reallønsstigning. 
 
ændres til 
 
som studerende bliver vi ramt hårdt af inflationskrisen. Vores fremadrettede krav er at vi får en 
stigning i SU’en, når vi er på studiet og en reallønstigning, når vi er i praktik.  
 
Motivation 
Præsenteres mundtligt 
 
Beslutning:      Vedtaget 
 

Ændringsforslag 5 
Forslagsstiller: 
Odense og Jelling 
Udtalelser Inflation  
s. 2, spalte 1, linje 16-19    
 
Dette kan balanceres med andre tiltag som transporttilskud, statsbetalte 
undervisningsbøger/materiale og tillæg i praktikkerne og så videre. 
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Ændres til 
 
Dette kan også balanceres med andre tiltag som transporttilskud, statsbetalte 
undervisningsbøger/materiale og tillæg i praktikkerne.  
 
Motivation: 
Præsenteres mundtligt 
 
Beslutning:      Vedtaget 
 

Ændringsforslag 6 
Forslagsstiller: 
Odense og Jelling 
Udtalelse: Inflation 
s. 2, spalte 1, linje 19-27 
 
"I de situationer bør der ikke skelne mellem studerende på baggrund af deres omstændigheder. 
Det skal generelt koste mindre og give mere at være pædagogstuderende. 
 
Det er vores holdning at de pædagogstuderende fortjener at blive bedre rustet til at imødekomme 
kriser, og at vores indkomster skal styrkes, så en pludselig krise som den russiske invasion af 
Ukraine ikke vælter økonomien for os." 
 
Slettes 
 
Motivation: 
Præsenteres mundtligt 
 
Beslutning:      Forkastet 
 
ÆF til ÆF 6 
Forslagsstiller: 
Odense og Jelling 
Udtalelse: Inflation 
s. 2, spalte 1, linje 19-27 
 
"I de situationer bør der ikke skelne mellem studerende på baggrund af deres omstændigheder. 
Det skal generelt koste mindre og give mere at være pædagogstuderende. 
 
Det er vores holdning at de pædagogstuderende fortjener at blive bedre rustet til at imødekomme 
kriser, og at vores indkomster skal styrkes, så en pludselig krise som den russiske invasion af 
Ukraine ikke vælter økonomien for os." 
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Ændres til 
 
"I de situationer bør der ikke skelne mellem studerende på baggrund af deres omstændigheder. 
Det skal generelt koste mindre og give mere at være pædagogstuderende.” 
 
Motivation: 
Præsenteres mundtligt 
 
Beslutning:       Forkastet  
 

Ændringsforslag 7 
Forslagsstiller: 
Odense og Jelling 
Udtalelse: Inflation  
Spalte 1, linje 4-7    
 
Der er mange mekanismer der kan skabe inflation, hvor langt de fleste af dem grundet 
globaliseringen af økonomi er uden for politisk kontrol i Danmark. 
 
Ændres til: 
 
Der er mange mekanismer der kan skabe inflation, bl.a. Globaliseringen af økonomien, som vi er 
uden for politiskkontrol af i Danmark.  
 
Motivation: 
Præsenteres mundtligt 
 
Beslutning:      Vedtaget  
 

Ændringsforslag 8 
Forslagsstiller: 
Odense og Jelling 
Udtalelse: Inflation  
Spalte 1, linje 8-13  
   
Vores umiddelbare fokus på konceptet inflation er derfor ikke med henblik på at “løse” det, men 
vores holdning til hvad vi kan forvente af inflation, og hvad vi vil kæmpe for, er konsekvensen af 
inflation for de pædagogstuderende og for pædagogfaget. 
 
Ændres til 
 
Vores umiddelbare fokus er ikke at løse inflationen, men at kæmpe for at konsekvenserne af 
inflationen ikke bliver for store for os som studerende og pædagogfaget.  
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Motivation: 
Præsenteres mundtligt 

 
Beslutning:      Vedtaget 
 

Ændringsforslag 9 
Forslagsstiller: 
Odense og Jelling 
Udtalelser  
side 1, Spalte 1, linje 14 til spalte 2, linje 10    
 
Vi tager udgangspunkt i “den pædagogstuderende” som en person der er på SU eller i praktikløn, 
hvor der i praktikken er dårlig tid til at have et studiejob ved siden af. Ud fra de krav der stilles fra 
vores uddannelse, bliver det også anset som en beskæftigelse, og det forventes af os at vi 
behandler det som et fuldtidsarbejde. 
Vi er som studerende i sagens natur unge, og har derfor gennemsnitligt ikke billig privat transport 
eller andre tids- og pris besvarende goder. Vi har gennemsnitligt ikke afbetalte privat ejendom 
eller investeringer, der kan give os favorable bankforhold, eller give os beskyttet politisk status 
som husejere. 
Vores indtægter og opsparinger er gennemsnitligt lave. Der er derfor mindre til at afbløde akutte 
udgifter, og vores budgetter har mindre “luft” til økonomiske ændringer eller kriser. 
Derudover er vi afhængig af mange instanser som uddannelsesministeriet, kommunerne og alle de 
forskellige institutioner der påvirker vores praktik. Med andre ord påvirkes vi rigtigt mange steder 
fra, som står uden for vores kontrol. 
Vi anerkender derfor at vi som pædagogstuderende er særligt udsatte for økonomiske 
svingninger. 
 
Ændres til: 
 
PLS anerkender at vi som pædagogstuderende er særligt udsatte for økonomiske svingninger. 
Derfor hjælper det ikke på det, at man som studerende og i praktik sjældent har tid og kræfter til 
job ved siden af. Vores uddannelse forventer at studiet bliver prioriteret som et fuldtidsarbejde. 
 
Vi som studerende er afhængige af vores SU, derfor er det problematisk, at det under 
inflationen er fribeløbet der hæves og ikke SU’en. 
 
Vi har derfor som studerende under inflationen to muligheder 
1. være studerende på fuld tid, men undlade at betale vores regninger 
2. undlade at være studerende på fuldtid, men betale vores regninger 
 
 
På grund af disse sårbarheder er de studerendes uddannelseskvalitet truet ikke på grund af 
undervisere eller undervisningsmateriale, men fordi de studerendes økonomiske udfordringer 
svækker deres evne til at indgå aktivt i undervisningen. 
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Motivation: 
Præsenteres mundtligt 

 
Beslutning:      Vedtaget  

 
Samlet udtalelse: ÆF2, ÆF4, ÆF5, ÆF7, ÆF8, ÆF9   Vedtaget 

Overenskomstforhandling OK23 – Det private område 
 
Forslagsstiller: 
Hovedbestyrelsen 
 
 
I 2023 skal OK23 forhandles inden for det private område. I PLS støtter vi op om 
disse forhandlinger og ønsker at være solidariske med de privates forhandlere. De 
privates forhandlinger under OK23 kommer til at sætte rammen for forhandlingerne 
på vores i 2024, OK24. I PLS kræver vi til OK24 en reallønsstigning for både 
pædagogerne og de pædagogstuderende med tilbagevirkende kraft til OK21. Vi 
ønsker historisk høje lønstigninger på baggrund af den historisk høje inflation, men 
også på baggrund af at arbejdsgiverne de sidste 30 år har skummet fløden på 
arbejdernes slid og slæb og det er nu vi skal gøre op med uligheden i Danmark, så 
direktøren og arbejderens løn nærmer sig igen. Det skal være slut med at 
arbejderens løn mest af alt minder om en almisse og at direktørens minder om en 
lottokupon. Vi ønsker det private en forhåbentlig gennembrudsforhandling. 
 

Ændringsforslag 1 
Forslagsstiller: 
Aarhus Afdelingen 
Udtalelse: OK23  
side 1, spalte 1, linje 3-4    
 
"De privates forhandlinger under OK23 kommer til at sætte rammen for forhandlingerne 
på vores i 2024, OK24." 
 
ændres til: 
 
"De privates forhandlinger under OK23 kommer til at sætte rammen for vores forhandlinger i 
2024."  
 
Motivation: 
Sætningen er klodset, det er en præcisering af sætningen som bør gøre den nemmere at forstå. 
 
Beslutning:      Vedtaget 
 

Samlet udtalelse: med ÆF 1    Vedtaget 
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Mangel på pædagoger i fremtiden     
Beslutning:      Vedtaget 
 

Pædagogikken som bærende element i pædagoguddannelsen    
Beslutning:      Vedtaget 
 

Til kamp for æstetikken       
Beslutning:      Vedtaget 

Arbejdsplan 
 

Ændringsforslag 1 
Forslagsstiller: Aarhus Afdelingen 
Arbejdsplan  
 
side 25, spalte 2, linje 6    
 
slettes  
 
motivation:  aktive i PLS. er ikke målbart, for ukonkret 
 
Beslutning:      Forkastet 
    
 

Ændringsforslag 2 
Forslagsstiller: Jelling Afdelingen 
Arbejdsplan 
Ændring s. 25, spalte 2    
 
Aktivt og engageret samarbejde med nye og gamle afdelinger, som skaber grundlag for 
opkvalificering af afdelingernes kompetencer for at viderebringe PLS’ budskab. Med henblik på 
evaluering over samarbejdet med de individuelle afdelinger.  
 
Motivation: Præsenteres mundtlig 
 
Beslutning:      Vedtaget 
 

Ændringsforslag 3 
Forslagsstiller: Aarhus Afdelingen 
Arbejdsplan  
side 25, spalte 2, linje 6    
 
En gennemsnitsstigning i medlemmer.  
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motivation: større krav, vi skal se en stigning 
 
Beslutning:      Trukket 
 
 
 

Ændringsforslag 4 
Forslagsstiller: Jelling Afdelingen 
Ændring s. 25, spalte 2   
  
Har vi set en positiv stigning i medlemsprocenten i forhold til ændringer på det aktuelle 
optagelsesniveau af nye pædagogstuderende?  
 
Motivation: Præsenteres mundtlig 
 
Beslutning:      Trukket 
 

Samlet sæt : ÆF 2    Vedtaget 

Økonomi      
Årsrapport 2021 
 
Beslutning:      Godkendt  
 

Kontingent fastsættelse 
 
Kontingent:    99,- kr. pr. måned 297,- kr. pr. kvartal 
Beslutning:      Godkendt 
 

Budget 2023 
Indtægter 
Kontingent -8.131.200 
Andre indtægter -20.000 
Indtægter i alt -8.151.200 
 
Omkostninger 
Personaleomkostninger 5.732.216 
Administrationsomkostninger 1.124.900 
Kapacitetsomkostninger i alt 6.857.116 
 
Andre publikationer/materialer 47.500 
Mødevirksomhed 720.000 
Tilskud 270.000 
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Andre aktiviteter 807.500 
Aktivitetsudgifter i alt 1.845.050 
Resultat før afskrivninger 550.966 
Afskrivninger 332.032 
Resultat før finansielle poster 882.998 
Finansielle indtægter 0 
Finansielle omkostninger 40.000 
Ekstraordinære poster 20.000 
Resultat (- = overskud) 942.998 
 
  
 
Uddybning af budgetposter 
 
Mødevirksomhed 
800100 Årsmøde 350.000 
800110 Hovedbestyrelsen 200.000 
800113 Internationale aktiviteter 15.000 
800120 FU (forretningsudvalget) 60.000 
800125 Daglig ledelse 30.000 
800130 Møder med samarbejdspartnere 50.000 
800135 Aktivister 15.000 
Mødevirksomhed i alt 720.000 
 
Tilskud 
800400 Faste tilskud til afdelinger 180.000 
800420 Ekstra tilskud til afdelingerne 40.000 
800440 Lokal organisering 40.000 
800450 Organisationstilskud (ESB, Perspektiv mv.) 10.000 
Tilskud i alt 270.000 
 
Andre aktiviteter 
800112 Medlemshvervning (merchandise) 125.000 
800117 Solidaritetspulje 12.500 
800123 Praktikoplæg 60.000 
800124 Nationale - Aktiviteter 70.000 
800230 Intro oplæg 110.000 
800251 Politisk opkvalificerende kurser 50.000 
800252 Landsdækkende kursus/kursusgruppen 300.000 
800253 Kursus for aktive 30.000 
800257 Nytårskur 30.000 
800258 Debatter/Folkemøde 20.000 
Andre aktiviteter i alt 807.500 
 
Administrationsomkostninger: 
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Advokatudgifter/HealthCare 30.000 
Revision 32.500 
Personalearr, seminar, julefrokost 24.000 
Tog og bus 1.000 
Fortæring 25.000 
Repræsentation 10.000 
Leasing af kopimaskine, tællerafg. 0 
Porto alm. brev/forsendelse 2.500 
Porto/gebyr uds. af giro/pbs 200.000 
Andre fragtudg. cykelbud mv. 3.000 
Telefonudgifter, omstilling mv. 25.000 
Kontorartikler 15.000 
IT-drift 255.000 
Kopipapir, toner mv. 3.000 
Aviser/tidskrifter/bøger 1.500 
Diverse (DR-licens + EDB BUPL) 3.000 
Husleje, el, varme 372.700 
Serviceaftaler (alarm, cooler, frankering mv.) 5.000 
Reparationer og vedligeholdelse 10.000 
Rengøring efter regning samt artikler 56.700 
Inventar (møbler, pc‘er, mobiler mv) 50.000 
Administrationsomkostninger i alt 1.124.900 
 
Andre publikationer/materialer 
807080 Internet - hjemmeside 6.700 
807081 Nyhedsbrev 2.100 
807083 Facebook 8.600 
807084 Grafiskproduktion /billeder / programmer 10.000 
807085 Google (system) 9.200 
807086 Google (annoncering) 10.950 
Andre publikationer i alt 47.550 
 
Beslutning:      Vedtaget 
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