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RECEPTION 14.12.2014

TAK FORDI I KOM 
- Det burde være alle forundt at have en reception i ny og næ - måske 

halvvejsreceptioner, men hvornår?. Ikke på grund af gaver og den slags, selvom det 
jo ikke er af vejen, men fordi det er en anledning til at stoppe op og tænke - det er 
hvad jeg har gjort de seneste 14 dage.

- Det er dejligt at blive fejret, at være centrum, men en reception handler også om, at 
noget afsluttes og noget andet begynder, derfor er denne reception min anledning til 
at gøre status, eller lave mit testamente så at sige - ikke at jeg kan eller vil tage æren 
for noget - det er og bliver en holdindsats, men jeg mener at have bidraget på en lang 
række centrale punkter.

- Jeg vil naturligvis følge pædagogprofessionen og BUPL, både fordi det har været en 
så stor del at mit liv i mange år, men også fordi jeg stadig brænder for sagen.. Men 
min position bliver en anden, mere som en betragter udefra.. Og jeg er spændt på, 
hvad fremtiden bringer.

EN LANG REJSE. 
- Som Lasse nævnte har jeg været involveret i BUPL i snart 30 år, men de første 

mange år sagde jeg farvel til, da jeg blev valgt ind i FU i 02, så dem springer jeg let 
henover.

- Men de sidste 12 år har været noget af en rejse i sig selv - bare for at nævne et par af 
de turbulente begivenheder, vi har været ude i:  De gyldne håndtryk og Bentes afgang 
til FTF. En periode med mange ex.ordinære kongresser. Husk, hvad du lovede 
kampagnen, hvor vi blev udskreget til at være socialistiske balledemagere af selveste 
Statsministeren. Strejken ved OK08. Og senest først en 1/2 mia og nu 250 mio mere i 
forøgelse af vores samlede normeringsgrundlag, og indskrivningen af 
pædagogopgaven i folkeskolen.

- Der har med andre ord været noget at tage fat på… Der har ikke været mangel på, 
hverken interne eller eksterne slagsmål. Men den store bedrift ligger ikke så meget i, 
at vi har håndteret dem - der er almindelig politisk arbejde og krisehåndtering. 
Bedriften ligger i, at vi parallelt med alle disse konkrete faglige og politiske 
skærmydsler samtidig har forandret BUPL. Fra lille ble og kaffekopper til en videntung 
organisation, det ikke er til at komme udenom, når det handler om børn.

-
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- Alt dette vil jeg kommer til at savne - det er det, der har været det sjove gennem 

årerne. Men når sandheden skal frem, så er det også meget, jeg ikke kommer til at 
savne. Det sjove har været projekterne rundt i fagforeningerne - samarbejdet med 
mange af jer, men også samarbejdet med ministerierne og andre organisationer har 
været livgivende, mens vores egne møder - der hvor vi burde finde hjælpe hinanden, 
finde energi og nye ideer - desværre nogle gange har tappet mere energi end de har 
givet. I stedet for at gå op i de større politiske linjer har der været tendens til intern ævl 
og kævl. Personlige markeringer frem for at diskutere de politik.. Vi har nogle gange 
desværre en tendens til at være vores egen største fjende, og det håber jeg for 
pædagogerne, BUPL og den nye ledelse bliver lavet om

- Men tilbage til forandringen af BUPL. Et billlede på det kunne være de råd, jeg fik, 
henholdsvis da jeg stillede op i 2002 og denne gang. I 2002 gik rådene på, at jeg 
skulle huske det pædagogiske, det professionsrettede, det bløde - denne gange gik 
rådene på det modsatte: Husk vilkårerne, de hårde krav!!!. 

- I år kan vi også fejre 10 året for de første kongresbeslutninger m.h.p at gøre BUPL til 
en professionsfagforening. Når det er vigtigt at fremhæve, er det for at illustrere at 
vejen til succes i moderne fagpolitisk arbejde handler om at kunne tænke og arbejde 
langsigtet og strategisk.. Grundlaget for de resultater, vi senest har har fået med 2 FLs 
bevillinger blev skabt for over 10 års siden. Det handler om substans, strategisk 
tænkning og planlægning, solidt og kontinuerligt påvirkningsarbejde - eller meget 
meget mere, end hvad der kan stå i en FB eller Twitter opdatering.

- Dermed ikke sagt, der har været en plan, der kunne følges fra A-Z, for intet ville være 
mere forkert. Vi har brugt viden og analyser til at identificere vejen, vi ville gå 
sammen, men indholdet er udviklet, mens vi gik, og ruten har for den slags skyld også 
ændret sig undervejs. 2 eksempler: 

- Det etiske grundlag:  Enhver profession har sit eget etiske grundlag, fordi det siger 
noget om, hvem vi er, hvad vi ved hvad vi kan og gør. Men nemmere sagt end gjort, 
hvordan holder vi det i live, så det bliver en integreret del af enhver pædagog 
identitet og pædagogiske redsskabskasse? Vi skal skal selv bruge og leve det!. Vi 
har have det mere ind i uddannelsen… Her er der store udfordringer, som jeg er 
spændt på, hvordan bliver løst!!!

- Viden og forskning. Enhver profession er medskaber af sit eget vidensgrundlag, 
derfor er det vigtigt, vi bidrager og har indflydelse på både indholdet og udviklingen 
af vores vidensgrundlag. Desuden er viden blevet en politisk kampplads, og med 
vores videnssatsninger har vi skabt solide alliancer med forsknings- og 
uddannelsesverdenen, som har aftvunget os respekt både på Chr.borg og på 
landets Rådhuse. Vi har vist, vi kan sætte handling bag, og vi har vist, at vi selv er 
villige til at investere.. Og så har vi fået en masse gode venner i forsknings- og 
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uddannelsesverdenen, (som fremmødet i dag også viser), tak for samarbejdet, og 
håber det kan forsætte fremover.. Men også her skal der udvikles hele tiden, så det 
ikke bare bliver en budgetpost. 

- Nået langt, men ikke nået det hele - langt fra. Enhver strategi har sine fordele og 
ulemper. Men vi har her fundet noget, som dokumenteret virker, og som har gjort 
BUPL til der andre faglige organisationer (i hvert fald inden for det offenlige), kikker 
hen for inspiration. Med det kræver vedholdenhed og en god portion stædighed, for 
intet er nemmere, end første gang, man møder modstand at skyde skylden på sig 
selv. Men fordi strategien ikke giver resultat første gang, behøver den jo ikke at være 
forkert, netop fordi resultaterne skal ses i det lange perspektiv. Derfor er tricket at 
holde fast og gentage og udbygge hele tiden, men det kræver selvtillid og vilje

- Pointen er, at alt strategiarbejde skal holdes ved lige. elementerne skal justeres, nogle 
gange revideres, elementer falder fra og nye kommer til.. Kræver åbenhed, debat og 
lyst til eksperimentere. En fælde enhver profession kan falde i er at lukke sig om sig i 
selvtilstrækkelighed - det er den sikre død. Vores professions styrke er, at vi er åbne, 
gerne vil det tværprofessionelle, fordi vi kan lære af andre, det skal vi for alt i verden 
holde fast i….

- Så tak for det, vi har nået, og held og lykke med det det fremtidige arbejde!!!!

TAK TIL….. 
- Tak til samarbejdspartnere, ministrier, organisationer, forsknings-og 

uddannelsesinstitutionerne. Tak for det, I har givet, og forhåbentligt føler I også, I har 
fået noget tilbage…

- Tak for samarbejdet med jer i fagforeningerne. F.eks. vores deltagelse i ESF, alle 
etikarrangementerne, TR-møderne og folkeskolemøderne landet rundt osv…. Det har 
været en sand fornøjelse, vi har nogle fantastiske medlemmer

- Tak til huset her… Ledelsen og medarbejderne.. Det er en fornøjelse at være omgivet 
af professionelle, dygtige og engagerede folk.

- En særlig tak til Profession og Analyse, det er jer, jeg har arbejdet mest sammen med, 
og hvis I ikke ved det, så har vi så meget viden og dygtighed samlet her, at det 
næsten ikke kan siges højt nok

- Og en særlig tak til vores sekretærer - specielt Hanne, du har været en uvurderligt 
hjælp og støtte for mig, så jeg kun har skullet koncentrere mig om det politiske 
arbejde.

-
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- Jeg har altid sagt, at jeg ikke er i fagligt arbejdet for at få nye venner. Og flere kan 

bevidne, at jeg ikke har gjort en dyd ud af at være særlige “LIKEBAR” hedder det vist 
på moderne. Ikke desto mindre har jeg fået venner - jer - og det er jeg glad for. BUPL 
har sågar givet mig en kæreste Ulla.

- Og til Ulla og min datter Marie. Tak for jeres tålmodighed, både fordi jeg tit, har været 
væk, mens tit har været fraværende, fordi jeg gik og rodede med et eller andet BUPL 
problem, det håber jeg, jeg kan råde lidt bod på i fremtiden.

- Tak for de i kom, tak for gaverne, fortsat god arbejdslyst, og skulle I fremadrettet 
ønske et råd eller 2, er I mere end velkomne - til et passende konsulenthonorar :)

- SKÅL…
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