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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære Medlemmer.
Lige nu forhandles der om en ny overenskomst for velfærd og service, da FOA’s hovedbestyrelse forkastede det første forslag man havde forhandlet sig frem til med KL. Når
overenskomsten er forhandlet færdig, er det efterfølgende jer som medlemmer, der ved en urafstemning,
skal tage stilling til den, ved at stemme ja eller nej.
FOA Roskilde har afholdt den første af 2 generalforsamlinger. Det blev et klart ja til en fusion mellem de 4
afdelinger her på Sjælland. Vores anden generalforsamling afholdes den 21. marts i Sorø, og vi har derfor
sørget for bustransport her fra FOA Roskilde.
Jeg vil opfordre jer alle til at møde op på generalforsamlingen og stemme JA til fusionen.
Hvis der i fremtiden skal være et FOA Sjælland, som kan opfylde de serviceløfter i har krav på, og som skal
modstå det politiske pres vi udsættes for, er det vigtig at vi er en stor afdeling. Samtidig vil vi jo gerne
fortsat kunne levere optimal service til jer - også i fremtiden.
Så tilmeld jer generalforsamlingen, og afgiv jeres stemme. For det er det man kan i en rigtig fagforening.
Hold øje med vores arrangementer via hjemmesiden, nyhedsbrevet og opslagstavlerne på
arbejdspladserne.
Venlig hilsen
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Nyt om fusionsarbejdet
Der sker hele tiden noget. Siden vi sidst udsendte afdelingens nyhedsbrev, er der
udkommet 4 fusions nyhedsbreve.
Læs dem her

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

Læs mere

Citater og synspunkter af Carl Scharnberg
Se Carl Scharnbergs citat om hvornår det nye sker…

Læs mere

Sejr i Højesteret for gravide elever
FOA glæder sig over dom der fastslår, at elever der bliver gravide har krav på at
få deres uddannelsesaftale forlænget.

Læs mere

Fyret fra det offentlige
Sygemeldte medlemmer når ikke at melde sig raske, før de bliver fyret.
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen udtaler sig til TV2 Lorry.

Læs mere

Succes med undervisning for ordblinde
Sammen med AOF holder FOA Roskilde undervisning for ordblinde medlemmer.

Læs mere

Arrangementer
2. ekstraordinære afdelingsgeneralforsamling
Vedrørende fusion af de 4 afdelinger.
Den afholdes på Ankerhus lørdag 21. marts 2015.

Læs mere

Biograftur – Stille hjerte
Tag med FOA i biografen, og se familiedramaet om 3 generationer der mødes, da
den syge moder ønsker at dø før sygdommen forværres.
Efter filmen vil Cand.psych., aut. Psykolog fra Roskilde sygehus holde et kort
oplæg.
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

Nyt fra sektoren
Region Hovedstadens Psykiatri, har lavet en rapport om social- og
sundhedsassistenters fremtidige arbejdsopgaver og behov for
kompetenceudvikling.
Læs mere

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

Fotokonkurrencen
Har i glemt den? Vi savner billeder fra jer.
Husk at kalenderen skal bruges til at synliggøre sektorens faggrupper.

Læs mere

Nyt fra FTR – Janne Jørgensen, Dagplejen i Greve kommune
Opmærksomhed på dagplejen i Greve.

Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Arrangementer i seniorklubben
Generalforsamling
Mandag den 13. april 2015, kl. 12.30.

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

