
Forholdsregler i forbindelse med personlig kontakt til  
Faglig Afdeling 
 

 

 

 

 

På baggrund af myndighedernes indskærpelser for at minimere smitterisiko, har FOA 
Frederikssund i dag besluttet, at alle FOA-arrangementer aflyses eller udsættes.  

Endvidere opfordrer myndighederne, arbejdsgivere til at sende alle medarbejdere 
hjem, som ikke skal udføre livsnødvendige opgaver, derfor sender FOA Frederikssund 
sine medarbejdere hjem for at arbejde. 

Personligt fremmøde vil ikke være muligt, men der kan aftales virtuelle møder med 
sagsbehandlere og valgte. 
 
Vi skal alle tage ansvar og passe på hinanden. 

FOA følger situationen løbende og vil vurdere, hvornår det igen er forsvarligt, at 
genoptage normal aktivitet. 

For at minimere smitterisiko opfordrer vi dig til, at ringe til faglig afdeling ved behov for 
hjælp på tlf. 4697 1200. Du kan ligeledes skrive til FOA Frederikssund via MIT FOA. 

Vi håber på jeres forståelse og ser frem til, at vi kan vende tilbage til normal hverdag 
igen. 

Kontakt afdelingsformanden på tlf. 3054 4971, såfremt du har spørgsmål vedrørende 
nedlukningen. 

I samarbejde med de tillidsvalgte, vil vi sammen sikre, at du som medlem kan få hjælp 
trods Corona situationen. I lighed med i foråret bruger vi akutlisten over hvem der kan 
hjælpe dig. 

FOA Frederikssund: 
Afdelingsformand Irene Buus – mail: irbu@foa.dk – mobil: 30 54 49 71 
Formand for Social- og Sundhedssektoren, Sanne Johansen – mail: sanj@foa.dk – 
mobil: 20 48 60 99 

Formand for Pædagogisk Sektor, Annette Meller - mail: mell@foa.dk - mobil: 24 65 93 
99  
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Fællestillidsrepræsentanter i FOA Frederikssund:  
Pædagogisk Sektor:  
Fællestillidsrepræsentant Mette Fremming, Frederikssund Kommune - mail: 
msoer@frederikssund.dk - mobil: 21 78 74 85 
Fællestillidsrepræsentant Irene Madsen, Halsnæs Kommune - mail: icma@halsnaes.dk - 
mobil: 20 53 48 28 
Fællestillidsrepræsentant Bettina Groth Petersen, Egedal Kommune - mail: 
bettina.petersen@egekom.dk - mobil: 72 59 96 01 

Social – og Sundhedssektoren:  
Kommunale område: 
Fællestillidsrepræsentant Maya Cramer, Frederikssund kommune – mail: 
mcram@frederikssund.dk - mobil: 24 79 12 99  
Fællestillidsrepræsentant Sandi Rosell, Egedal kommune – mail: 
Sandi.Rosell@egekom.dk - mobil: 41 99 60 14 
Fællestillidsrepræsentant Margit Hedelund, Halsnæs kommune – mail: 
mhed@halsnaes.dk - mobil: 21 67 72 51 
Regionale område: 
Fællestillidsrepræsentant Britt Wendelbo Christensen, Psykiatrien – særlige 
sengepladser – mail: Britt.Christensen@regionh.dk – mobil: 29 13 03 69 
Fællestillidsrepræsentant Ingrid Thrane, Somatikken – mail: Ingrid.Thrane@regionh.dk - 
mobil: 21 57 50 24 
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