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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære Medlemmer.
Først vil jeg ønske jer alle godt nytår. Året 2015 er godt i gang og alt tegner til, at det
bliver et aktivt år. Vi har overenskomstforhandlinger, folketingsvalg og afdelingssammenlægning foran os.
Jeg håber at se rigtig mange af jer til vores medlemsmøde/informationsaften om
fusionen, når I på vores generalforsamlinger skal beslutte om der skal ske en sammenlægning af de 5
afdelinger på Sjælland. Det har været vigtigt for alle 5 afdelinger, at vi fortsat er i nærområderne, og derfor
vil vi også efter en fusion, have afdeling og adresse på Fuglebakken i Roskilde. Vi er IKKE interesseret i at
flytte væk fra jer. Vi vil være hvor i er.
Vi har overstået alle vores julearrangementer i december. En stor tak til alle jer der deltog og var med til at
gøre det hyggeligt og vellykket.
Hold øje med vores arrangementer via hjemmesiden, nyhedsbrevet og opslagstavlerne på
arbejdspladserne.
Venlig hilsen
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand
FOA Roskilde kalender 2015
Hvis du har bestilt afdelingens kalender for 2015, kan du afhente den i
afdelingens reception.

Nyt om fusionsarbejdet
I fusions nyhedsbrev nr. 13, kan du læse om at fusionsgrundlaget nu er klar, og
at den ny afdeling har fået et navn ”FOA Sjælland”

Læs det her

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

Læs mere her

Afdelingskalenderen 2016
Ønsker du at få FOA Roskildes afdelingskalender i 2016, skal du bestille den i
afdelingen inden den 1. maj.

Læs mere

Afdelingens juletræsfest
Afdelingens juletræsfest blev afholdt i Roskilde Kongrescenter.
Næsten 450 medlemmer og deres familier deltog.

Læs mere

Citater og synspunkter af Carl Scharnberg
Carl Scharnberg blev kaldt ”arbejderklassens digter” og ”den røde digter fra Vrå”.
Hans bedstemor var arbejderkvinde, og var med til at stifte Kvindeligt Arbejder
Forbund i Haderslev. Scharnberg holdt i 1970’erne blandt andet kurser for
tillidsmænd i fagbevægelsen.
Læs mere

Trivselsundersøgelse
Københavns kommune gennemfører undersøgelsen, som et centralt input til
indsatsen for arbejdsmiljøet.

Læs mere

Arrangementer
Medlemsmøde om fusion af de 5 afdelinger i Region Sjælland
Torsdag den 29. januar 2015, kl. 17.00.

Læs mere

1. ekstraordinære afdelingsgeneralforsamling
Vedrørende fusion af de 5 afdelinger.
Den afholdes i FOA Roskilde torsdag den 12. februar 2015, kl. 19.00.

Læs mere

Stiftende generalforsamling i FOA Sjælland
Samt 2. ekstraordinære afdelingsgeneralforsamling.
Begge afholdes på Ankerhus i Sorø fra kl. 9.30.

Læs mere

Cirkusland i vinterferien
I uge 7 kan du få rabat på indgangen til Cirkusland i Slagelse

Læs mere

PenSam Seniormøder
PenSam holder i foråret en række seniormøder, hvor du kan høre om de
forskellige muligheder – uanset om du vil på pension snart, eller vil arbejde
nogle år endnu
Læs mere

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

Medlemsmøde i Social- og sundhedssektoren
Kompetenceudvikling i psykiatrien.
Onsdag den 11. februar 2015, kl. 16.00.

Læs mere

Nyt fra Roskilde Sygehus
V/ FTR Pernille Knudsen om de nye strategier på Roskilde/Køge sygehus.

Læs mere

Nyt fra Greve kommune
V/ FTR Michelle Bramsted om kurset ”De fem trin”

Læs mere

Nyt fra Psykiatrien i Region Hovedstaden
V/ FTR Anette Hofflund om midlertidigt Asylcenter på Sct. Hans.

Læs mere

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

Arbejdstidsregler og tillæg på skoleområdet
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter skal honoreres for eneansvar,
når de varetager selvstændig undervisning i folkeskolen.

Læs mere

Folkeskolereform – Hvad nu?
Kurset har fået stor ros fra kursisterne.

Læs mere

Medlemsmødet ”Arbejdet i skolen”
Den 26. november 2014 afholdtes vi medlemsmøde.

Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Arrangementer i seniorklubben
Foredrag om demenssygdom
Mandag den 9. februar 2015

Læs mere

Forårsfrokost med foredrag om tyveri.
Mandag den 9. marts 2015

Læs mere

Sommerudflugt med frokost og rundvisning
Til Tadre Mølle
Mandag den 11. maj 2015.

Læs mere

Ferietur til Polen - Barlinek
Fra 7. – 11. juni 2015.

Læs mere

Ferietur til Tyskland - Spreewald
Fra 30. august – 3. september 2015

Læs mere

