Nyhedsbrev nr. 9

Udgivet den 13. november 2014

Roskilde
Kære Medlemmer.
Så blev det november, og snart er julen lige om hjørnet. I FOA Roskilde har vi som altid flere juleaktiviteter.
Husk at tilmelde jer med hele familien.
Vores arbejde med fusionsprojektet går nu stærkt. Siden vores sidste nyhedsbrev i oktober måned, er der
bl.a. besluttet ”et fælles formandskab”. Det betyder at vi i den nye afdeling vil bryde med den traditionelle
struktur, med en formand og en næstformand. I stedet for, er det blevet besluttet, at have et fælles
formandskab, med en organisatorisk afdelingsformand og en faglig afdelingsformand. Alt dette og mere
kan du læse i fusionsnyhedsbrevene.
I forbindelse med fusionen, har vi planlagt et medlemsmøde i januar, hvor vi vil fortælle om fusionen, og
hvor du har mulighed for at stille spørgsmål.
Dette er så året sidste nyhedsbrev. Det næste udkommer først til januar.
Selvom det måske er lidt tidligt, vil vi alligevel ønske jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.
Vær opmærksom på, at FOA Roskildes faglige afdeling holder lukket mellem jul og nytår.
Venlig hilsen
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand
Nyt om fusionsarbejdet
I nyhedsbrev nr. 10, kan du læse om ”et fælles formandskab” i den nye
afdeling, og formandsskabets ansvarsfordeling.
Og i nyhedsbrev nr. 11 om, at hele fusions-pakken nu for alvor tager form.
Læs dem her

Overenskomsten 2015
Her kan du læse seneste nyheder, dagbog fra Forbundsformand Dennis
Kristensen, samt se tidsplanen.

Læs dem her

Vejrlig
Hvis man ikke kan møde på arbejde på grund af vejret.

Læs mere her

FOA Roskilde kalender 2015
Hvis du har bestilt afdelingens kalender for 2015, kan den nu afhentes i
afdelingens reception.

Tilbud om afstressende behandlinger
I forbindelse med vores samarbejde med FOA Nordsjælland, har du som
medlem af FOA Roskilde nu mulighed for at benytte dette tilbud.

Læs mere

Arrangementer
Kom og vær med – 13. november
FOA Roskilde sætter fokus på ulighed og OK15
Derfor tænder vi fakler, og sætter lys i græskar ved Roskilde Rådhus
Torsdag den 13. november kl. 17.30 – 18.30.
Borgmester Joy Mogensen kommer og lytter til vores budskaber.
Læs mere

Julebørneteater – 6. december
”Nissens forunderlige jul”
Igen i år inviterer afdelingen til gratis julebørneteater på Sct. Jørgensbjerg skole i
Roskilde.
Læs mere

Julemærkemarch – 7. december
Tag med FOA på julemærkemarch, og støt Julemærkehjemmene.
Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 8.00.

Læs mere

Juletræsfest – 28. december
Afdelingens juletræsfest afholdes i Roskilde Kongrescenter.
I år kommer der nye nisser, og et overraskende show med Hitfingers.

Læs mere

Medlemsmøde om fusionen – 29. januar
FOA Roskilde invitere nu alle medlemmer til en debat, hvor afdelingens formand
Bo Viktor Jensen vil fortælle om sammenlægningen, og hvor der er mulighed for
at stille spørgsmål.
Læs mere

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

Lægemiddellov – nu med sosu’er
1. november ændres lægemiddelloven så social- og sundhedsassistenter, på lige
fod med andre sundhedspersoner, får adgang til medicinalfirmaers
markedsføring.
Læs mere

SH-dag for Sosu-personale
Hvordan er det med SH-dage i julen/nytåret?

Læs mere

Medlemsmøde i Social- og sundhedssektoren
Kompetenceudvikling i psykiatrien.

Læs mere

Bog om social- og sundhedspersonalets verden
10 forfattere skriver i bogen ”så længe jeg skal ind af din dør” om sosu-ers
verden. Den er udkommet i oktober og er gratis.

Læs mere

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

Fotokonkurrencen
Vi vil meget gerne modtage billeder til vores kalender 2016.
Gerne nogle billeder hvor i er med på, og som viser hvad i laver sammen med
børnene.
Og så er september måneds foto-vinder fundet.
Læs mere

Særlige fridage og søn-/helligdage
Hvordan ser de overenskomstmæssige regler ud i forbindelse med jul og nytår.

Læs mere

Kost- og servicesektoren
Af formand: Vibeke Andersen

Særlige fridage
Læs om reglerne i forbindelse med jul og nytår.

Læs mere

A-kassen
Af A-kasseleder Ole Bruun

Efterløn og pension
Dette er for dig der kan få efterløn i 2014 og 2015, - og som måske ”tyvstarter”
på pensionsudbetalingen.

Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Nyhedsbreve - Faglige seniorer
LO-forbundenes fælles senior-organisation og FOA udsender som noget nyt
nyhedsbreve. Nyhedsbrevene vil informere om gode tilbud og aktiviteter for
seniorer.
Læs mere

Arrangementer i seniorklubben
Nytårskur
Mandag den 12. januar 2015

Læs mere

Foredrag om demenssygdom
Mandag den 9. februar 2015

Læs mere

Forårsfrokost m/foredrag
Mandag den 9. marts 2015

Læs mere

