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Roskilde
Af afdelingsformand: Bo Viktor Jensen

Kære Medlemmer.
Håber i alle har haft en god sommer.
I denne udgave af vores nyhedsbrev kan i blandt andet læse om, hvor langt vi er med vores fusion, og
om alle vores medlemstilbud, som jeg håber i vil gøre flittigt brug af. Medlemstilbuddene bliver
løbende opdateret, og ligger på vores hjemmeside.
Vores sommerhus på Møn er stadig til salg blandt jer medlemmer, så kontakt os med et bud før det
kommer til salg for alle.
Vi er lige nu i gang med at indhente overenskomstkrav til OK 2015 fra vores medlemmer. Kravene vil
efterfølgende blive lagt på vores hjemmeside, så alle kan se hvad det er vi sender videre til vores
hovedforbund.
Jeg vil anbefale, at I undersøger om det kan betale sig at skifte til PenSam forsikring. Vi hører fra
medlemmer der har sparet kr. 6.800,00 ved at skifte til PenSam. Så det er bestemt et forsøg værd, at
kontakte dem og få et tilbud.
De der har fulgt med i Dagbladet og Roskilde avis har sikkert læst den dialog jeg har med formanden
for ældre og omsorgsudvalget i Roskilde, Morten Gjerskov. Dialogen handler om at sikre dækning
under ferie og sygdom, samt sikre at I som medlemmer ikke bliver syge af at gå på arbejde. Han virker
desværre ikke særlig lydhør overfor de problemstillinger jeg fremfører, men vi forsætter med at
fortælle de lokale politikere om, hvordan den virkelige verden ser ud for jer der trofast møder op og
passer jeres arbejde hver dag.

Arrangementer i afdelingen
Se vores kommende arrangementer.
Revy/Show/Variete, PenSam seniormøder, Orienteringsmøde om efterløn,
Cirkusland i efterårsferien.
Læs mere

Nyt om fusionsarbejdet
Begivenhedsrig fælles bestyrelsesmøde før sommerferien, ændringer i
oplægget om den nye organisation. Og meget mere i nr. 7.

Læs mere

Fjernelse af 8 timers reglen
Der er ændringer i overenskomstens bestemmelse om grænsen mellem
månedslønnede og timelønnede.
Læs mere

NYT – NYT – om Arbejdsskadesager
Alvorlige fejl i sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen, giver mulighed
for at man kan få genoptaget sin sag om erhvervsevnetab.
Læs mere

Ferie og Sygdom
Hvis du bliver syg før eller under din ferie.
Folketinget vedtog i 2012 en ændring i ferieloven som betyder du har ret
til erstatningsferie, hvis du bliver syg under din ferie.
Læs mere

Arbejdsmiljø Prisen 2014
Har din arbejdsplads gjort en forskel for arbejdsmiljøet? Vær med i
kapløbet om at vinde ArbejdsmiljøPrisen 2014.

Læs mere

Vil du udstille dine malerier?
Har du, eller kender du nogen, der har lyst til at udstille malerier?
Så er der mulighed for det i FOA Roskilde.

Læs mere

Sommerhus til salg
Afdelingens sommerhus på Møn er til salg. Medlemmer af FOA Roskilde
kan byde på det på.
Er du interesseret, kan yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
afdelingen på email: roskilde@foa.dk

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

Årets praktikvejledere.
FOA Roskilde og FOA Køge har kåret årets praktikvejledere.

Læs mere

Ny erhvervsuddannelsesreform
Fra den 1. august 2015 træder den nye reform i kraft.
Hvad kommer den til at betyde?

Læs mere

Seneste nyt fra FTR Pernille Knudsen - Roskilde Sygehus
Ny Sygehusdirektør

Læs mere

Medlemsmøder/Løntjek
Sektoren er i øjeblikket rundt på arbejdspladser.

Læs mere

En god oplevelse
En medarbejder på Nældebjerg Plejecenter fortæller….

Læs mere

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

Til pædagogmedhjælpere der underviser i folkeskolen.
Arbejdstidsregler og tillæg

Læs mere

Fotokonkurrence
Pædagogisk sektor planlægger at udgive en kalender for 2016.
Vi skal derfor bruge din hjælp.
Læs mere

Praktikvejledning af PAU- og Sosu-elever
Se kursusdatoer i efteråret 2014.

Læs mere

Arbejder du døgninstitution eller opholdssted?
SOSU Sjælland tilbyder kursusrække, hvor du kan kombinere uddannelse
og arbejde.
Læs mere

IT og aktivitet i børnehøjde
Styrk dine kompetencer i dette kursusforløb, hvor IT er gennemgående

Læs mere

A-kassen
Af A-kasseleder Ole Bruun

Orienteringsmøder om efterløn
Er du født i 1955 eller tidligere, og betaler du efterlønsbidrag?
A-kasseleder Ole Bruun gennemgår på mødet reglerne for overgang
til efterløn. Tilmelding er nødvendig.
Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Ekstraordinær Generalforsamling
Fredag den 26. september 2014.

Læs mere

Foredrag om indbrud
Mandag den 13. oktober 2014.
Johnny Skovbo Winther fra midt- og Vestsjællands politi, fortæller
Hvordan man sikre sig mod indbrud.
Læs mere

Loppemarked
Torsdag den 25. oktober 2014.

Læs mere

Bankospil
Mandag den 10. november 2014.

Læs mere

Julefrokost på Gerlev kro.
Mandag den 1. december 2014.

Læs mere

