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Vedtaget på Pædagogstuderendes Landssammenslutnings årsmøde 2015

Arbejdsplan 2015-2016
Pædagogstuderendes Landssammenslutning har gennem en årrække arbejdet med meget detaljerede 
og omfattende arbejdsplaner. Hovedbestyrelsen ønsker at gøre arbejdsplanen for 2015-2016, så 
specifik som muligt. Udformning består i en mere enkel arbejdsplan med særlige fokusområder. Det 
vil give mulighed for, at organisationen kan arbejde mere dybdegående og med prioriterede opgaver 
inden for et år. Formålet er at styrke kvaliteten i arbejdet, og yderligere vil årsmødet kunne pålægge 
hovedbestyrelsen at arbejde specifikt med et arbejdsområde eller udføre målrettede projekter. 

PLS er en stærk studieorganisation og fagforening, der er til for vores medlemmer. Organisationens 
virke er stærkt præget af et studie- og fagpolitisk paradigme med udgangspunkt i tre nøgleord: 
fællesskab, faglighed og tryghed. Dette ses i forhold til de studerende, uddannelsen, faget og sam-
fundet. PLS er derfor en politisk og samfundsbevidst organisation, der står vagt om vores pæda-
goguddannelse og velfærdssamfund. Yderligere er det altid vigtigt, at vi værner om PLS’ solidariske 
og demokratiske dyder. 

Ud fra disse principper skal PLS arbejde med at udbrede forståelsen for organisationen hos vores 
medstuderende og inddrage dem. For at vores organisations demokrati fungerer optimalt, har vi 
brug for stærke lokalafdelinger, der kan skabe gennemsigtighed og give medlemmerne mulighed 
for direkte indflydelse.    

Derfor skal der selvfølgelig stadig i det kommende år arbejdes aktivt for at udbrede viden om PLS 
og organisationens politikker samt at realisere dem. Organisationens politikker findes i princip-
programmet og andre politikbesluttende papirer og er derfor ikke medtaget i arbejdsplanen. PLS’ 
hovedbestyrelse har et ansvar for at varetage organisationens virke mellem årsmøderne, og det 
forventes således, at der arbejdes aktivt og kæmpes for, at alle politikker kan tilvejebringes i vores 
samfund og verden.   

PLS skal også fortsætte det samarbejde som vi har med andre organisationer og den brede fagbevægelse. 

Desuden skal vi arbejde med at ændre a-kasse reglerne så alle studerende kan få gratis a-kasse 
uanset alder og vi skal naturligvis fortsætte arbejdet omkring den nye pædagoguddannelse. Her 
er stadig mange udfordringer som dukker op jo længere vi kommer i implementeringsforløbet. 
Disse udfordringer skal vi som organisation være i stand til at samle op og arbejde med, til vores 
medlemmers bedste. 

PLS har formået at stabilisere sin økonomiske situation. Derfor har PLS som organisation en sund 
økonomisk tilstand, men det er absolut vigtigt, at PLS også fremadrettet holder fokus på både 
organisationens økonomi, medlemstal og tilslutning. 

Særlige fokusområder 2015/2016

Timetalsundersøgelse
Der skal i det nye år udarbejdes en ny timetalsundersøgelse. På baggrund af den nye uddannelse og 
de mange nedskæringer på uddannelsesområdet, ser vi mange steder at de pædagogstuderende ikke 
modtager meget undervisning. For at kunne dokumentere dette, skal der udarbejdes en timetalsun-
dersøgelse som kan underbygge vores påstand. Sidst PLS lavede en timetalsundersøgelse gav den stor 
medieopmærksomhed og undersøgelsen var med til at skabe stor debat og sætte vores uddannelse 
i fokus. Timetalsundersøgelsen skal udarbejdes i samarbejde med Bupl og SL  

Kampagner
PLS skal i det kommende år igangsætte to kampagner. 
Den ene kampagne skal have fokus på forskellene mellem de gule fagforretninger og de traditionelle 
fagforeninger. Der opleves ofte at de studerende ikke kan kende forskel på, hvad PLS kan tilbyde og 
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eksempelvis KRIFA. Det er et stort problem både for samfundet og for PLS, hvis vi ikke er i stand til at 
vise en tydelig forskel og skabe en forståelse for, hvilke ændringer PLS og de traditionelle fagforeninger 
kan skabe for den enkelte og for fællesskabet. 
Den anden kampagne skal sætte fokus på et mere uddannelses/ studierelevant emne.       

Organisationsændringer 
Dette arbejdspunkt afhænger meget af hvad der sker på årsmødet. Hvis der på årsmødet opnås enighed 
om en ny struktur, så skal der i det kommende år være fokus på at få implementeret de nye ændringer. 
Vi skal sikre at de nye ændringer bliver implementeret, så alle i organisationen får kendskab til deres 
betydning. 

Bliver der på årsmødet ikke vedtaget en ny struktur, så skal hovedbestyrelsen samle op på de forslag 
og bemærkninger, som årsmødet har fremsat og arbejde på et forslag, som kan samle organisationen. 
Dette arbejde skal helt ud i lokalafdelingerne og det skal involvere forretningsudvalget og hovedbesty-
relsen. Herefter skal planen vedtages på årsmødet 2016.  

Opkvalificering
I det kommende år skal PLS afholde fagligt opkvalificerende kurser for medlemmerne. PLS skal opkval-
ificere vores aktive medlemmer, da disse personer er et helt grundlæggende og bærende element for 
organisationen. Dette indebærer blandt andet, at forretningsudvalget bliver sendt på tænketanken 
Cevea’s sommerhøjskole for at styrke deres kompetencer til det kommende års arbejde, og at der bliver 
afholdt to politisk opkvalificerende weekender for de aktive. Hovedbestyrelsen skal fremover diskutere, 
hvordan vi i organisationen kan arbejde målrettet med opkvalificering. Dette er både lokalt, regionalt, 
nationalt samt internationalt.

Vores aktive medlemmer skal opkvalificeres til at kunne fungere som lokale rådgivere, med kendskab 
til PLS’ politikker. Ydermere vil vi i Hovedbestyrelsen arbejde mere med opkvalificering, organisation-
sorganerne og medlemmerne imellem.

Herunder er synlighed et nøgleord, og det gælder både synlighed af vores politikker og af PLS som 
organisation.

PLS opfordrer til, at de lokale afdelinger selv skal opsøge oplæg og kurser for at sikre sig en bredere 
viden og derved et bedre fundament inden for rådgivning og organizing for både studerende og med-
lemmer. Ud over synlighed skal PLS ikke glemme selvsikkerhed i, hvem PLS er, og hvad vi kan gøre 
for de studerende. Det opnår vi bedst ved konstant at søge efter at forbedre vores kompetencer som 
aktive i PLS.

Praktik
“Der er pædagogstuderende, som er blevet sendt ud i institutioner, som ikke er kvalificerede praktikst-
eder. Disse institutioner har ikke overholdt kravene og forventningerne til de studerendes rettigheder 
og deres uddannelsesmæssige udbytte. Institutionerne er valgt af mangel på bedre.  
Derfor skal vi i PLS i det kommende år arbejde for at handle på ovennævnte problemstilling ved fx at 
lave en kampagne, som sætter fokus på problematikkerne, opkvalificere praktikoplæggene eller noget 
helt tredje - alt sammen for at sikre optimale uddannelsesvilkår for pædagogstuderende. Det vigtigste 
er, at vi i fællesskab handler på problematikkerne og skaber national synlighed”.

Det lokale og regionale samarbejde
Fællesskabet i PLS er unikt og med til at sikre pædagogstuderendes rettigheder, men der er også i 
regionale og lokale områder brug for en større opbakning og fokus omkring problemstillinger, der 
primært vedrører professionshøjskolerne. Vi har fælles problematikker, såsom feedback, vejledning 
og akkreditering, etc., som vi i fællesskab kan skabe synlighed og aktivisme omkring. Denne indsats 
skal forankres lokalt og regionalt i fællesskab med de andre organisationer i MVU- og ESB-netværket.


