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Roskilde
Kære Medlemmer.
I dette nyhedsbrev er nyt om fusionsarbejdet. Derudover kan jeg orientere om, at alle 5 afdelinger nu
har sagt ja til den nye struktur med de ændringer der er forslået.
Vi har haft møder med Astrid Krag og orienteret hende om, at vi ikke er voldsomt begejstret for det
som vores nuværende regering har lavet. Derfor har vi aftalt med Astrid, at hun får lov til at komme
med sit syn på hvilke forbedringer regeringen har gennemført, men som ikke altid kommer ud via
pressen.
Venlig hilsen
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Digital Post fra det offentlige
Fra den 1. november skal du kunne modtage Digital Post.
Det er meget vigtigt du bliver tilmeldt, da du kan modtage breve der
kræver et svar fra dig.
Læs mere

Cirkusland i efterårsferien
I uge 42 kan du få rabat på indgangsbilletten til cirkusland i Slagelse.

Læs mere

Variete – Revy - Show
Se Jan Schou og Susanne Breunings Show i Slagelse
Som medlem i FOA Roskilde får du rabat, når du bestiller billetterne hos
FOA Roskilde.
Læs mere

Nyt om fusionsarbejdet
I nyhedsbrev nr. 8, kan du bl.a. læse om den langsigtede køreplan.
Og i nyhedsbrev nr. 9 kan du bl.a. læse om ændringsforslag til den politiske
struktur.
Alt det og meget mere.
Læs mere

Hvad har regeringen gjort for FOA’s medlemmer?
Astrid Krag har i været rundt og snakke med FOA medlemmer, og er blevet
opfordret til at skrive et indlæg.

Læs mere

Sommerhus til salg
Afdelingens sommerhus på Møn er stadig til salg. Kun 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

Krav til OK 2015
Afdelingen modtog mange krav til overenskomsterne.
De er nu behandlet, og indsendt til forbundet.
Her kan du læse de generelle krav.
Læs mere

Ved du – om du er ordblind?
I FOA Roskilde kan du blive testet - helt gratis

Læs mere

Uddannelse i sundhedspraksis
Er du ansat indenfor Sosu-, det pædagogiske- eller det psykiatriske
område, er denne uddannelse måske noget for dig.
Der afholdes informationsmøder den 3. – 5. november 2014
Læs mere

Det vil FOA gøre
FOA vil blande sig i den offentlige debat og komme med bud på konkrete
løsninger, der kan modvirke uligheden.
Læs hvordan FOA vil øge ligheden

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

Folkeskolereform – Hvad nu?
Har du brug for at styrket dine kompetencer?
SOSU-Sjælland og FOA afholder kurset ”Pædagogisk arbejde i folkeskolen”.
Kurset afholdes i FOA Roskilde.
Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

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

