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Ændringsforslag til arbejdsplanen

FORSLAG 1
Forslagsstiller: Anders Høirup Pedersen - 
Carlsberg, Emil Amtoft - Carlsberg, Erik Mathia-
sen - Carlsberg

Tilføjelse til arbejdsplanen:
 
 
HOTLINE FOR AFDELINGERNES ARRANGEMENTER
Corona/covid19-virus har siden marts gjort det 
besværligt og nogle gange umuligt for de lokale 
afdelinger at lave arrangementer og holde mø-
der. Måske fortsætter disse restriktive vilkår i 
måneder, kvartaler eller måske år endnu. Derfor 
foreslår vi at PLS’ sekretariat opretter en hot-
line, hvor afdelinger, der vil arrangere noget 
lokalt kan henvende sig. Her tænker vi både på 
formelle møder og lokale generalforsamlinger 
og på mere uformelle tiltag som fx Dak & Durum 
og Fagligt Forum.

Motivation: Som afdeling skal man kunne efter-
spørge rådgivning om tre forskellige typer af 
arrangementer:
1] Rene fysiske arrangementer
2] Rene online-arrangementer
3] Arrangementer, hvor nogle mødes fysisk og 
andre deltager online.
 
Ad 1] Rene fysiske arrangementer.
Dette årsmøde er (vel vidende at det ikke er 
lokalt) et eksempel på et rent fysisk arrange-
ment. Rådgivning kan fx gå på placering af borde 
og stole, indkøb og brug af værnemidler, per-
son-anrettet forplejning og lignende. Kursusda-
gen på Campus Carlsberg i dette efterår er også 
et eksempel på at de forskellige hold sad på hver 
deres etage og holdt forskudte pauser, så de ikke 
mødte hinanden – herunder i forbindelse med 
måltider. Så vidt vi kan forstå, har sekretariatet 
kontakt til Dansk Ungdoms Fællesråd, der kunne 
rådgive om hvordan man ikke overtræder fx det 
på tidspunktet gældende forsamlingsforbud. 
Måske kan sekretariatet også rådgive om supple-
rende fundraising, hvis det bliver dyrt at leje 

lokaler, bestille mad m.v.
 
Ad 2] Rene online-arrangementer.
I stedet for at hver enkel lokal-afdeling opfin-
der den dybe tallerken forfra (fx brug af mes-
senger, teams, zoom, kahoot, padlet, discord, 
skype) bør PLS’ sekretariat finde én online-løs-
ning, som er klar til brug. Herunder også indkøb 
af licenser med videre. Løsningen bør i hvert 
fald have: En god billed- og lydkvalitet og mu-
lighed for skriftlige, hemmelige afstemninger. 
Af hensyn til et trygt møderum bør det være at 
krav, at alle mødedeltagere deltager med kame-
ra, så man kan se deres ansigter. Løsningen bør 
operere med password eller kode, så man kan 
have styr på hvem, der deltager. For så vidt an-
går de mere uformelle, sociale arrangementer, 
hvor man måske vil invitere bredt ud på campus 
eller invitere samarbejdsorganisationer, bør 
der kunne gives smidig adgang til en bred kreds 
(svarende til fx Facebook-livestream).
 
Ad 3] Arrangementer, hvor nogle mødes fysisk og 
andre deltager online.
Campus Carlsberg-afdelingen skulle have været 
8 deltager afsted på årsmøde, men halvdelen 
blev hjemme fordi de havde private pårørende 
eller borgere på deres arbejdsplads i risikog-
rupper. De har efterlyst en løsning, hvor de kun-
ne deltage hjemmefra via en online-forbindelse. 
Uden politisk stillingtagen i øvrigt, lykkedes det 
partiet Alternativet at afvikle et årsmøde, hvor 
nogle deltog i fysisk sal og andre partimed-
lemmer deltog online hjemmefra. Blandt andet 
afviklede partiet deres formands-valg på denne 
måde. Vi efterlyser dels tekniske løsninger – og 
dels en guide til hvordan man opretholder et 
trygt møderum på denne måde: Så både delta-
ger i salen og deltagere online tør tage ordet i 
debatten.
Sekretariatet bør også forberede at PLS’ natio-
nale årsmøde 2021 kan afvikles på denne måde.
 
Forslag til arrangementer, som afdelingerne 
kan lave i en corona-tid:
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Fagligt forum:
Taler/forelæser bookes, og dato samt tidspunkt 
anonceres offentligt (fx som et facebook event).
Link til hvor man tilslutter sig det online arran-
gement deles, enten samtidig med tid og dato, 
eller på et senere givent tidspunkt. Brug af IT 
løsning (program) sker i forhold til sekretaria-
tets løsning.
Deltagere tilslutter sig, og har her mulighed for 
at tilslutte med eget webcam så alle deltagere 
kan se hinanden, samt forelæseren. Deltagere 
har kun lyd fra forelæseren og PLS-arrangører-
ne, men har mulighed for at skrive i en fælles 
chat. Denne chat kan forelæser og PLS-arrangø-
rer læse samt indgå i dialog i.
 
Dak og Durum:
Tidspunkt samt link offentliggøres (fx via face-
book event).
Remedier og ingredienser nødvendigt for at 
deltage i arrangementet skrives i det offentlige 
event.
Deltagere tilslutter sig med webcam og med 
mulighed for at skrive i fælles chat.
PLS-arrangører viser med webcam og lyd og med 
dialog med deltagere, hvordan durum laves. Du-
rum laves her samtidigt for alle deltagere.
Musik og lys samt dialog og interaktion med 
deltagere sker efter PLS-arrangørs hoved. Fx 
techno, blinkende lys og øl som skåles med over 
webcam
  
 

FORSLAG 2
OBS: Redaktionsudvalget opfordrer til at 
forslagsstiller til forslag 2 og 7 taler sammen 
om en sammenskrivning af de to forslag, samt 
hvor forslaget skal placeres.
 
Forslagsstiller: Nete, Trine, Ida og Nanna fra 
Aarhus
 
Side. 26 spalte 1, linje 38
 
Tilføjelse til bullet:

"Vi vil bestræbe os efter at 95% af alle undervi-
sere på pædagoguddannelsen, skal være uddan-
net pædagoger"
 

Motivation: Inspireret af Jan Hoby finder vi det 
relevant at have fokus på undervisernes uddan-
nelse, når pædagoguddannelsen evalueres, da 
det har betydning for, hvad vi lærer. 
 

FORSLAG 3
 
Forslagsstiller: Katrine Bromer - Aalborg, Eli-
zabeth Bang Madsen - Aalborg
 
Side 26, Spalte 1, Linje 45-47
 
Tilføjelse 

Hvis pædagoguddannelsen blev semester opdelt 
ville det være en fordel at have 3 fag pr seme-
ster, hvoraf pædagogik er det eneste vedvarende 
fag gennem hele uddannelsen. Faget pædagogik 
udvikles gennem hele studiet så det følger spe-
cialiseringerne.

1. Semester “Grundfagligheden” kunne eksempel-
vis bestå af Pædagogik, Psykologi samt et æste-
tisk fag (kreative udtryksformer eller musik og 
drama).

På denne måde muliggøres at samtlige pæda-
goguddannelser får samme pensum, via et eller 
flere kompendier bestående af relevante akti-
viteter, didaktikker, fagligeartikler, debatter, 
forskning og videnskab inden for faget.
 
Hvert semester skal der laves et passende seme-
sterkompendie.
Semesterkompendierne gælder landsdækkende 
for 60% af undervisningsmaterialet 
 
Motivation: Fordi der er stor forskel på læ-
ringsudbyttet afhængigt af hvor du studere, og 
det bliver svært at flytte geografisk for pæda-
gogstuderende. 
 

FORSLAG 4
Forslagsstiller: Cæcilie Aebischer Würtzen og 
Mikkel Bøgh Eriksen - Svendborg
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Side 26, Spalte 1, linje 45
 
Ændring
 
Der skal indføres semesterordning og fag på 
alle professionshøjskoler, fremfor den nuvæ-
rende modulopbygning.
 
Motivation: Sådan at det tydeliggøres at vi kun 
ønsker semesterordning samt fag og ikke enten 
semesterordning samt fag eller længere pro-
jektforløb.

FORSLAG 5
 
Forslagsstiller: Kirstine Haaber - Slagelse samt 
PLS Slagelse
 
Side 26, spalte 2 linje 5
 
Tilføjelse under sidste bullet

“Underviserne skal have mere tid afsat til at 
give feedback på de enkelte opgaver. “
 
Motivation: Det er vigtigt at underviserne får 
afsat tid specifikt til at give feedback. 

FORSLAG 6
 
Forslagsstiller: Trine Degn-Pedersen og PLS 
Aarhus
 
Side 26, spalte 2, linje 15
 
Ændres til:

PLS skal arbejde for at flest mulige valgfag ud-
bydes, på de campusser hvor rammerne tillader 
det.
 
Motivation: Vi ønsker en mere realistisk og 
medgørlig målsætning. 
 

FORSLAG 7
OBS: Redaktionsudvalget opfordrer til at 
forslagsstiller til forslag 2 og 7 taler sammen 
om en sammenskrivning af de to forslag, samt 
hvor forslaget skal placeres.
 
Forslagsstiller: Katrine Bromer - Aalborg
 
Side 26, spalte 2,  linje 27
Tilføjelse af punkt

Underviserne på pædagoguddannelserne skal 
enten være uddannet pædagoger eller have mi-
nimum 3 mdr i praksis pr. år.
 
Måske skal minimum 95% være uddannet pæda-
goger.

Men vi kan også presse akademikerne ud i prak-
sis så de kan koble teorien til praksis.
 
Motivation: Fordi det er umuligt at blive under-
vist i reel pædagogik af akademikere. 
 

FORSLAG 8
Forslagsstiller: Cæcilie Aebischer Würtzen - 
Svendborg, samt PLS Svendborg og PLS Odense
 
Side 27, spalte 1, Linje 15

Tilføjelse: 
 
Studerende skal have krav på, at kunne deltage i 
tværfaglige møder i praktikken. Således at vi er 
rustet til at kunne varetage fremtidige tværfag-
lige møder, når vi som studerende er færdigud-
dannet. 
 
Motivation: Vi ønsker at kunne få så meget er-
faring i praktikken, som muligt og ser desværre 
en tendens til at blive afvist som deltager i de 
tværfaglige møder i praktikken. Det er trods alt 
her vi kan omsætte den teori vi modtager og læ-
rer på studiet og få øvet os i praksis, så vi står 



PLS Årsmøde 
Pædagogstuderendes Landssammenslutning // www.pls.dk

#plsÅM20

Ændringsforslag til arbejdsplanen

stærkere som færdiguddannet. 
 

FORSLAG 9
Forslagsstiller: Katrine Bromer - Aalborg, 
Elizabeth Bang Madsen - Aalborg, Ida Thyregod 
Andersen - Aarhus, Jesper Olsen - Aarhus
 
Side 27, Spalte 1, Linje 16
 
Nyt arbejdsplanspunkt
 
DE PÆDAGOGSTUDERENDES STEMME
 
En spørgeskemaundersøgelse, der undersøger de 
pædagogstuderendes syn på studie- og 
arbejdsmiljø.

På denne måde kan vi få et kvantificerbart per-
spektiv på hvilke udfordringer den nuværende 
uddannelse har samt hvordan de studerende 
ønsker deres uddannelse skal se ud. 
 
Motivation: Fordi det er vigtigt at få en evalu-
ering direkte fra de studerende så vi kan bruge 
det som argumentation i evaluering, ok21 og 
KRV21. 

FORSLAG 10
Forslagsstiller: Jamie Hågen Nørgaard - Jelling 
og PLS Jelling
 
Side 27, Spalte 2, efter linje 21
 
Tilføjelse (nyt bullet)
 
- Flere tilbud om teoretiske og faglige oplæg og 
aktiviteter til det enkelte medlem, både aktive 
og ikke aktive
 
Motivation: Der ønskes at udligne afstanden 
mellem aktive og ikke aktive medlemmer, og det 
mener vi kan opnås ved at stille tilbud om poli-
tiske og pædagogfaglige aktiviteter og oplæg 
til alle medlemmer i de lokale afdelinger. Dette 

vil være en måde at fremme organiseringsak-
tiviteten i de lokale afdelinger, og kan dermed 
fungere som som et hvervningsobjekt for afde-
lingerne. Vi ønsker at alle medlemmer af PLS 
skal stilles lige, uanset aktivitetsgrad.
 

FORSLAG 11
Forslagsstiller: Trine Degn-Pedersen og PLS 
Aarhus
 
Side, 27, spalte 2, linje 21
 
Tilføjelse

...og lokalafdelingen som helhed.
 
Motivation: Det er vigtigt at vi kigger på lo-
kalafdelingerne som en helhed og ikke kun som 
enkelte individer. Vi skal samarbejde om hvor-
dan vi bedst muligt favner medlemmerne på de 
enkelte uddannelser.
 


