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Roskilde
Kære Medlemmer.
Så står sommeren for døren sammen med det flotte vejr, som forhåbentlig forsætter.
Tag med os i BonBon-Land den 3. juli, og i Cirkus den 29. – 30. august.
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer.
Venlig hilsen
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Tag med i Cirkus Arena
Igen i år kan du få rabat på årets forestillinger i Roskilde.

Læs mere

Sommerudflugt til BonBon-Land
Torsdag den 3. juli 2014.
Tag med FOA Roskilde til en dejlig dag i BonBon-Land.
Læs mere

Nyt om fusionsarbejdet
Nu tager forslaget til den politiske organisation for alvor form.
Læs nyhedsbrev nr. 6 om fusionsarbejdet.

Læs mere

Krav til OK 2015
Hvad har du af krav til din overenskomst?
Skriv til os inden den 11. august.

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

PenSam har modtaget investeringspris
Ved uddeling af IP Real Estate Global Awards den 15. maj, vandt PenSam
prisen for bedste nordiske investeringsstrategi inden for Real Estate.

Læs mere

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

Informationsmøde om NADA-kursus
Onsdag den 25. juni 2014.
NADA er en bestemt type øreakupunktur, der virker ved bl.a. uro og
angst.
Kom og hør mere om kurset.
Læs mere

NADA-kursus
16. – 18. september 2014 + 5. december 2014.
Kurset lægger vægt på NADA som en recovery-metode. Du behøver ikke
have kendskab til akupunktur for at deltage
Læs mere

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

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

Læs mere

Faggruppelandsmøder
Der har været afholdt faggruppelandsmøder for dagplejepædagoger,
dagplejere og pædagogmedhjælpere.

Læs mere

Kost- og servicesektoren
Af formand Vibeke Andersen

Nyt fra sektorformanden
Krav til overenskomsten 2015.

Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Generalforsamlingen 7. april 2014.
66 medlemmer deltog.

Læs mere

A-kassen
Af A-kasseleder Ole Bruun

Ny medarbejder i A-kassen
Den 1. juni 2014 kunne vi sige velkommen til vores nye fuldmægtig i
afdelingen, Charlotte Kjøller.

