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Udgivet den 12. marts 2014

Roskilde
Kære Medlemmer.
Solen skinner, og det er ved at blive forår. Her får I vores nyhedsbrev nr. 4.
Fusionsarbejdet
Fusionsprojektet om 1 fælles afdeling i Region Sjælland har ændret sig, da FOA Sydsjælland har trukket
sig ud af fusionsplanerne. Læs mere i nyhedsbrevet om fusionsarbejdet.
Nyttejob
Vi er her i FOA Roskilde meget opmærksomme på, at personer i de nye nyttejobs ikke kommer ud på
vores arbejdsområder og udfører arbejde, som vores medlemmer skulle have udført eller har udført,
før det blev sparet væk. En person i nyttejob får ikke løn, men skal arbejde for sin kontanthjælp.
Læs mere om Nyttejob på vores hjemmeside.
Husk at tilmelde jer til vores arrangementer
I marts har vi et super arrangement på vinsmagning.
I april er der afdelingsgeneralforsamling, og 1. maj afholdes på vores P-plads.
Der kommer program ud i april måned med nyhedsbrevet, og det lægges også på vores hjemmeside.
Har I gode ideer til aktiviteter, så kontakt afdelingen. Vi tager meget gerne imod forslag fra jer.
Venlig hilsen
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand
HUSK - Afdelingsgeneralforsamlig
Tirsdag den 29. april 2014, kl. 19.00.
Se dagsorden og tilmeld dig.

Læs mere
Kom til vinsmagning i FOA Roskilde
Torsdag den 27. marts 2014, kl. 19.00.
Tag gerne en ledsager med.

Læs mere
Nyt om fusionsarbejdet
FOA Sydsjælland har trukket sig ud af fusionsplanerne.
Læs nyhedsbrev nr. 4 om fusionsarbejdet

Læs mere

Flot workshop i Hvalsø
FOA’s tillidsrepræsentanter i Lejre havde den 30. januar inviteret til en
eftermiddag, i Hvalsø Kulturhus, med temaet ”Pust nyt liv i din viden om
FOA”.
Et rigtig flot arrangement.
Læs mere
PenSam holder seniormøder
Overvejer du, hvornår det vil være bedst for dig at gå på pension?
PenSam afholder i foråret en række seniormøder.

Læs mere

Tilmelding til nyhedsbrev
Ønsker du at modtage nyhedsbrevet på din mail, når det udkommer, skal
du huske at tilmelde dig.

Tilmeld dig her
Fratrædelsesgodtgørelse til seniorer
Fratrædelsesgodtgørelse til +60 årige, der ønsker at forfølge en
erhvervsmæssig karriere.

Læs mere

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

Seneste nyt fra portørernes FTR – Roskilde Sygehus
Nyt IT-system på sygehuset.
Vikardækning på depotet.
Ny TR-struktur.
Læs mere

Kursus for tillidsvalgte SOSU-hjælpere
Faglighed, nye udfordringer og nye opgaver

Læs mere

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

Kursus for SFO-medarbejdere
Reformen varsler store forandringer på både skole- og SFO området. Styrk
dine kompetencer og bliv klar til forandringerne.
Kursusstart: 17. marts 2014
Læs mere

Folkeskolereformen
Pædagogisk sektor har sendt høringssvar til Lejre kommune i forbindelse
med fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre
kommune i skoleåret 2014-2015.
Læs mere

Nyt om arbejdstidsaftalen på skoleområdet
Torsdag den 20. februar indgik FOA aftale om arbejdstidsregler for
pædagogmedhjælpere ansat i folkeskolen.

Læs mere

SFO- og klub personale sikret job i Roskilde kommune
Alle medarbejdere har fortsat job i kommunen efter skolereformen, hvis
de selv ønsker det.

Læs mere

Kunst på SFO Stjerneskuddet
Tillidsrepræsentant Ejvind Krarup der underviser i billedkunst på Kirke
Hyllinge skole, har sendt dette flotte billede.
Tønden, der nu pynter på SFO Stjerneskuddet, er malet af Katrine fra 3.V,
som er inspireret af Picasso.

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Husk vores arrangementer
Generalforsamling
Mandag den 7. april, kl. 12.30.

Læs mere

Forårsfest i Tivolis koncertsal
Mandag den 12. maj, kl. 10.30.

Læs mere

Ferietur til Stade
OBS !!! Dato ændret.
Turen er fra den 15. – 19. juni 2014.
Det er vigtigt med hurtig tilmelding, hvis du vil med.
Læs mere

A-kassen
Af A-kasseleder Ole Bruun

Efterlønsalderen stiger
Hvis du er, eller bliver 60 år efter 1. januar 2014, kan du ikke gå på
efterløn som 60 årig.
Fra nu af stiger efterlønsalderen gradvist.
Læs mere

Ingen udbetalingssedler på papir
Alle dine udbetalingsoversigter finder du i WEB-A-kassen.

Læs mere

