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Roskilde
Af afdelingsformand: Bo Viktor Jensen

Kære Medlemmer.
Dette er det første nyhedsbrev, forhåbentlig af mange, som FOA Roskilde sender ud.
Afdelingsbestyrelsen i FOA Roskilde har drøftet hvordan vi som afdeling, kan blive mere nærværende for vores medlemmer, samt få sendt informationer ud så hurtigt som muligt.
Det har betydet, at vores afdelingsblad udkom for sidste gang i oktober måned. Vi vil nu
fremover benytte os af nyhedsbreve, som I kan få sendt direkte til jeres email. Nyhedsbrevet
vil også ligge på vores hjemmeside, og på facebook kan man blive ven med os, og dermed også
følge med i hvad der sker.
Nyt fra afdelingsformanden
Ambulancekørslen i Region Sjælland har været i udbud.
Kampagnen ”Fra vildledt til vejledt”.
Kommunalvalget.
FOA’s 3. ordinære kongres.
Læs mere

Arrangementer i afdelingen
Se vores kommende arrangementer.
Bl.a. Juletræsfest, julebørneteater, luksusfælden, og
efterlønsmøde.
Læs mere

Søg penge til uddannelse
Medarbejdere på kommunale arbejdspladser kan søge penge til
uddannelse fra en ny kompetencefond.

Læs mere

Social- og Sundhedssektoren
Af formand: Lone Hansen og næstformand: Lone Rosenville

SH-dage for Sosu-personale.
Hvordan er det med SH-dage i julen og nytåret?
Hvordan skal timer nedskrives? Og hvordan er det, hvis man er privat
ansat?
Læs mere

Uniformsproblematik i Lejre kommune
Medarbejderne skrev til kommunen, da de nye uniformer gav problemer
med bl.a. allergi og almen utilpashed.
Og det nytter at kæmpe. Efter flere måneders kamp, er det lykkes at få
svar.
Læs mere

Ældreplejen i sikre hænder
Patientsikkerheden skal forbedres. Projekt ”I sikre hænder” skal ændre
sundhedspersonalets rutiner i den kommunale ældrepleje, og nedbringe
antallet af utilsigtede hændelser.
Læs mere

Kronik: Psykiatriens løsninger er i det nære
Borgernes ressourcer skal bringes langt mere i spil. Den enkeltes mulighed
for at tage ansvar for eget liv skal styrkes i det nære, mener KL og
Socialpædagogernes Landsforbund.
Læs mere

Kost- og servicesektoren
Af formand: Vibeke Andersen

Særlige fridage
For ansatte indenfor Kost- og servicesektoren er der tale om særlige
fridage for den 24. december og 31. december.
Læs mere

Pædagogisk sektor
Af formand: Ea Højholt Kristensen og næstformand: Lissie Dunk Larsen

Halloween
Tjørnelyskolens SFO havde en ”Uhyggelig” dag, hvor børn og voksne var
udklædte.
Læs mere

Uddannelse
Skal du starte på merituddannelsen til pædagog?
Vær opmærksom på uddannelsesaftalen. Det er vigtigt!

Læs mere

Regler i forbindelse med jul og nytår
Der er overenskomstmæssige regler i forbindelse med jul og nytår.
Se reglerne for:
Dagplejere, dagplejepædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske
konsulenter, samt omsorgs- og pædagogmedhjælpere.
Læs mere

Skal du som dagplejer til at arbejde aften og nat?
I overenskomsten er der mulighed for, at du kan arbejde på andre tider
end det der er praksis i dag.
Vi vil gerne høre din mening!
Læs mere

Skolereformen - Fyraftensmøde
I Lejre kommune er der indbudt til fyraftensmøde for alle
pædagogmedhjælpere ansat i SFO’erne. Mødet afholdes tirsdag den 3.
december 2013.
Der har været afholdt lignende fyraftensmøder i Roskilde og Greve.
Læs mere

Teknik- og servicesektoren
Af formand: Gert Nørskov

Udbud af ambulancekørslen i Region Sjælland
Ca. 47 FOA medlemmer har stået i en situation, hvor de ikke har vidst
om de var købt eller solgt, da medarbejderne ikke var omfattet af
udbudsmaterialet.
Læs mere

A-kassen
Af A-kasseleder Ole Bruun

Nyt om åbningstider i julen
A-kassen holder åbent for personlige og telefoniske henvendelser
fredag den 27. december, samt mandag den 30. december.
Begge dage i tidsrummet fra kl. 10.00 til kl. 12.00.

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Arrangementer i Seniorklubben
Se de kommende arrangementer.
Bl.a. loppemarked, julefrokost, nytårskur og besøg på Roskilde Rådhus.

Læs mere

