Nyhedsbrev nr. 5

Udgivet den 14. april 2014

Roskilde
Kære Medlemmer.
Så blev det april måned, og påsken står nu for døren.
I FOA Roskilde er det en travl måned. Lørdag den 12. april stod vi på Stændertorvet med temaet ”Ved
du, hvad vi laver, når du sover?”. Den 26. april kan du møde os på Hestetorvet, og den 29. april har vi
generalforsamling. Og husk nu vores 1. maj arrangement i teltet på parkeringspladsen.
Sidst men ikke mindst kan du møde os på kræmmermarkedet (på Roskilde Dyrskueplads) fredag den 2.
maj til søndag den 4. maj.
Vi glæder os til at møde rigtig mange af jer derude.
Vi ønsker jer alle en rigtig god påske.
Venlig hilsen
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

HUSK - Afdelingsgeneralforsamligen
Tirsdag den 29. april 2014, kl. 19.00.
Se dagsorden og tilmeld dig.

Læs mere

Afdelingskalenderen 2015
Kalenderen bliver ikke længere sendt ud.
Hvis du ønsker at få kalenderen i 2015, skal du bestille den i afdelingen
inden den 1. maj 2014.

1. maj arrangement
Afdelingen inviterer alle medlemmer til 1. maj i afdelingen.
Fra kl. 12 mødes vi med alle de andre på Hestetorvet.

Læs mere

Nyt om fusionsarbejdet
Styregruppen har nu fokus på at samle styrkerne ved fusionen.
Læs nyhedsbrev nr. 5 om fusionsarbejdet.

Læs mere

Sommerhus til salg
Afdelingen har besluttet at sælge sommerhuset på Møn.
FOA Roskildes medlemmer kan byde på det
Så kom med et bud, hvis du er interesseret.
Ejendomsoplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingen
på email: roskilde@foa.dk

Kr. 110.000,- til pædagogmedhjælper
En godtgørelse for 12 tidsbegrænsede ansættelser på 6 år.

Læs mere

Sag vundet om misbrug af ledelsesretten
LO har på vegne af FOA Roskilde vundet en sag i arbejdsretten, over
Region Sjælland, om misbrug af ledelsesretten.

Læs mere

Stor succes med arrangement
”Fokus på adfærd og demens” - var overskriften på arrangementet
der blev afholdt på Comwell i Roskilde.
Mere end 100 var tilmeldt.
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

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

1. maj og Grundlovsdag
Hvad siger reglerne om disse dage for SOSU-personale, ansat i
Kommuner og Regioner?

Læs mere

Køb af afgangshue
Som medlem af FOA kan du få en gratis gave til en værdi af
kr. 365,-

Læs mere

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

Kursus – Tegn til tale
Målgruppen er medarbejdere i pædagogiske dag- og døgntilbud.
Kursusstart er 23. april 2014.

Læs mere

Kurset – Folkeskolereformen”
Lone Stampe, Lejre – syntes der var et super godt kursus, med højt fagligt
niveau.

Læs mere

Særlige fridage
Se hvordan reglerne er i forbindelse med 1. maj og Grundlovsdag
indenfor Pædagogisk sektor.

Læs mere

Faglig stolt og arbejdsglad
Temadage for tillidsvalgte. Læs hvordan det forløb.

Læs mere

Kost- og servicesektoren
Af formand Vibeke Andersen

AMU kurser
Slagteriskolen i Roskilde udbyder flere kurser.
Bl.a. i: Hygiejne, Køkken og kantine, Skadeservice, Rengøring, Vaskeri.

Læs mere

Særlig fridage
Se hvordan reglerne er i forbindelse med 1. maj og Grundlovsdag
indenfor Kost- og service sektoren.

Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Husk vores arrangementer
Sommerudflugt
Tirsdag den 6. maj, kl. 10.00.
Bådfart i Lyngby, og frokost på Bakken.

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

Efterlønserklæringen skal snart sendes
Er du på efterløn, og tilmeldt systemet med ½års erklæring, er
det snart tiden, hvor du skal indsende erklæringen.

Læs mere

