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SOCIALPÆDAGOGERNES 

19. ORDINÆRE KONGRES  

13.-15. NOVEMBER 2018 

 

Forslag til de studerendes forankring i vedtægterne 

 

Motivering 
 

I dag er de studerendes medlemskab af Forbundet hægtet op på et medlemskab af PLS, som 

er den studieorganisation Forbundet har samarbejdet med i en årrække. 

 

Ud fra en betragtning om, at Forbundet ikke via vedtægterne skal være forpligtet på konkret 

samarbejde med navngivne organisationer, og at Forbundet til hver en tid selv kan afgøre, 

hvem der kan opnå medlemskab af foreningen, foreslår hovedbestyrelsen at dette ændres. 

 

Der lægges op til, at alle pædagogstuderende fremover har ret til medlemskab af Forbundet, 

og at Forbundet kan indgå en samarbejdsaftale med den relevante studieorganisation. Hvis 

Forbundet har indgået aftale med studieorganisationen, vil de studerende være organisatorisk 

forankret her.  

 

I dag fremgår de studerendes repræsentation ift. organisationens organer, som fx kongres, 

hovedbestyrelse og kredsbestyrelse af Forbundets vedtægter, og er uddybet i en 

samarbejdsaftale mellem Socialpædagogerne og PLS. Der lægges op til, at spørgsmålet om 

repræsentation fremover fremgår af organisationscirkulæret, der uddyber de studerendes 

rettigheder og yderligere konkretiseres i den samarbejdsaftale, der kan indgås med 

studieorganisationen.  

 

 

Forslag 

Vedtægterne reformuleres, som det fremgår af vedlagte oversigt over forslag til 

vedtægtsændringer, med henblik på at de studerendes forankring i vedtægterne ikke er 

bundet op på en navngiven studieorganisation.  

 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen v/Michael Madsen 0061651035 
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SOCIALPÆDAGOGERNES 

19. ORDINÆRE KONGRES  

13.-15. NOVEMBER 2018 

 

Gældende vedtægter Ændringsforslag Motivering 

§ 4, stk. 2. 

Som medlemmer kan 

endvidere optages 

pædagogstuderende, der er 

medlemmer af Pædagog-

studerendes 

LandsSammenslutning (PLS). 

Studerende medlemmer kan 

vælge aktivt medlemskab af 

Socialpædagogerne. Et valg af 

aktivt medlemskab gælder for 

en periode af mindst 3 

måneder, og opsigelse heraf 

skal ske med mindst 1 måneds 

varsel til udgangen af en 

måned. Studerende med-

lemmer, der ikke vælger aktivt 

medlemskab, eller som har 

valgt aktivt medlemskab af 

BUPL, har rettigheder som 

passive medlemmer af 

Socialpædagogerne. 

 

 

§4, stk. 2 

Som medlemmer kan 

optages studerende på 

pædagoguddannelsen. 

 

Studerende optages på 

særlige vilkår, som 

fastsættes af 

hovedbestyrelsen.   

 

Har Forbundet indgået en 

samarbejdsaftale med 

studieorganisationen, vil de 

studerende organisatorisk 

være forankret i 

studieorganisationen.   

 

 

 

 

I stedet for at 

vedtægterne tilsiger et 

samarbejde med en 

bestemt 

studieorganisation, 

indskrives det at 

Forbundet kan 

samarbejde med 

studieorganisationen. 

  

Der lægges op til, at de 

studerendes rettigheder 

vil blive uddybet i et 

organisationscirkulære, 

der vedtages af 

hovedbestyrelsen, og vil 

udgøre rammen for den 

samarbejdsaftale, der i 

givet fald indgås med 

studieorganisationen.  

 

Samarbejdsaftalen vil 

indeholde alle væsentlige 

forhold, omkring 

samarbejdet. 
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SOCIALPÆDAGOGERNES 

19. ORDINÆRE KONGRES  

13.-15. NOVEMBER 2018 

Gældende vedtægter Ændringsforslag Motivering 

 

§ 12, stk. 1. 

For hver kreds vælges på 

generalforsamlingen i ulige år 

en bestyrelse jf. stk. 3. 

Såfremt der inden for kredsens 

område findes en eller flere 

professionshøjskoler, vælger 

den lokale afdeling af 

Pædagogstuderendes 

LandsSammenslutning (PLS) 

en repræsentant, der kan 

tiltræde kredsbestyrelsen som 

observatør med taleret, men 

uden stemmeret….. 

 

§ 12, stk. 1. 

For hver kreds vælges på 

generalforsamlingen i ulige 

år en bestyrelse jf. stk. 3.  

 

De studerendes lokale 

repræsentation aftales i 

forbindelse med indgåelsen 

af samarbejdsaftalen.  

 

 

De studerende er 

organisatorisk forankret i 

studieorganisationen.  

 

Vedtages de foreslåede 

ændringer vil 

hovedbestyrelsen i 

forlængelse af 

kongresbeslutningen 

blive pålagt at udarbejde 

et organisationscirkulære 

som uddyber de 

studerendes rettigheder, 

herunder også 

spørgsmålet om 

repræsentation i 

forbundets styrende 

organer. Cirkulæret vil 

udgøre rammen for den  

samarbejdsaftale, der 

indgås med 

studieorganisationen.  
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SOCIALPÆDAGOGERNES 

19. ORDINÆRE KONGRES  

13.-15. NOVEMBER 2018 

§ 15, stk. 1. 

Kongressen består af 

hovedbestyrelsesmedlemmer, 

jf. § 18, stk. 2, og de 

delegerede fra kredsene. Der 

fordeles 160 delegerede 

mellem kredsene efter 

medlemstal. Kredse, der ikke 

herved opnår mindst 4 

delegerede, tildeles ekstra 

delegerede op til 4. Ekstra 

delegerede medregnes ikke i 

de 160 delegerede, som 

fordeles efter medlemstal. 

 

Sektionen for ledere og mel-

lemledere kan deltage i kon-

gressen med en repræsentant, 

der har taleret. 

 

Desuden indgår 

forretningsudvalget fra 

Pædagogstuderendes 

LandsSammenslutning som ob-

servatører med taleret, men 

uden stemmeret 

§ 15, stk. 1. 

Kongressen består af 

hovedbestyrelsesmedlemmer, 

jf. § 18, stk. 2, og de 

delegerede fra kredsene. Der 

fordeles 160 delegerede 

mellem kredsene efter 

medlemstal. Kredse, der ikke 

herved opnår mindst 4 

delegerede, tildeles ekstra 

delegerede op til 4. Ekstra 

delegerede medregnes ikke i 

de 160 delegerede, som 

fordeles efter medlemstal. 

 

Sektionen for ledere og mel-

lemledere kan deltage i kon-

gressen med en repræsentant, 

der har taleret. 

 

De studerendes repræsentation 

aftales i forbindelse med 

indgåelsen af 

samarbejdsaftalen. 

 

 

 

 

Se ovenfor. 
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13.-15. NOVEMBER 2018 

Gældende vedtægter Ændringsforslag Motivering 

§ 18, stk. 2. 

Hovedbestyrelsen består af 

forretningsudvalget, 

forbundets repræsentant(er) i 

a-kassens daglige ledelse, 

samt 29 medlemmer fra 

kredsene. Heraf tildeles hver 

kreds 1 hovedbestyrel-

sesmedlem, og de øvrige 

fordeles på baggrund af 

kredsenes andel af det 

samlede medlemstal. 

 

 

Pædagogstuderendes 

LandsSammenslutning (PLS) 

tiltræder hovedbestyrelsen 

med 2 medlemmer. PLS’ 

medlemmer af 

hovedbestyrelsen har status 

som observatører med taleret, 

men uden stemmeret. 

§ 18, stk. 2. 

Hovedbestyrelsen består af 

forretningsudvalget, 

forbundets repræsentant(er) i 

a-kassens daglige ledelse, 

samt 29 medlemmer fra 

kredsene. Heraf tildeles hver 

kreds 1 hovedbestyrel-

sesmedlem, og de øvrige 

fordeles på baggrund af 

kredsenes andel af det 

samlede medlemstal. 

 

 

De studerendes repræsentation 

i hovedbestyrelsen aftales i 

forbindelse med indgåelsen af 

samarbejdsaftalen.  

 

Se ovenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


