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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære Medlemmer.
Først et stort tillykke med jeres nye overenskomst, der blev stemt igennem med et
stort flertal, og det kan vi alle være tilfredse med. Desværre er det ikke alle der har
bidraget til disse forbedringer. Derfor en opfordring til dig, hvis du har en kollega der ikke er medlem. Giv
ham/hende et klap på skulderen sig: ”Skulle du ikke give en øl, eller en kop kaffe efter arbejdstid, nu da jeg
har sørget for, og betalt for, at du også har fået gode løn- og ansættelsesvilkår de næste 3 år.” Det er vel
både ret og rimeligt i forhold til, at de ikke betaler noget som helst.
Fagbevægelsen værner om overenskomsterne, og de gode løn- og arbejdsforhold. Det kom til udtryk i
onsdags foran arbejdsretten, hvor mange var mødt op for at vise deres solidaritet med FPU (Flybranchens
Personale Union), som har sendt konfliktvarsel mod Ryanair.
Ryanair kritiseres af nuværende og tidligere ansatte for elendige løn- og arbejdsforhold. Dette fører også til
løn- og arbejdspres hos konkurrerende flyselskaber.
Ifølge forbundet 3F har ansatte i Norge arbejdet for en månedsløn på kr. 10.000,- ingen løn under sygdom
og ingen fast arbejdstid. Dertil kommer, at de ansatte selv skal betale kr. 200,- månedligt, for leje af
uniformen de første 12 måneder. Og hvis de vil sige op, koster det et gebyr på kr. 1.500,Arbejdsretten besluttede i onsdags, at et konfliktvarsel med Ryanair skal hovedforhandles i Danmark, og
ikke i Irland som Ryanair påstod. FPU’s konfliktvarsel mod Ryanair skal forhandles den 15. juni i
Arbejdsretten i København. Vi opfordrer jer derfor til, at vi alle viser solidaritet og møder op foran
arbejdsretten denne dag. Der vil blive arrangeret bustransport til arbejdsretten. I får nærmere besked om
tid og sted.
Vi ønsker jer en rigtig god sommer.
Venlig hilsen
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Nyt om fusionsarbejdet
Nyhedsbrev nr. 20 og 21.

Læs seneste nyt

Hyggelig 1. maj i Roskilde
Arbejdernes Internationale Kampdag blev som altid fejret i FOA Roskilde.

Læs mere og se billeder fra dagen

”Giv en kop kaffe eller en øl”
Sådan lyder opfordringen fra afdelingsformanden, til de lønmodtagere der ikke
er medlem af FOA, men som gerne nyder overenskomstens goder.
I Dagbladet Sjælland den 4. maj, ønsker han FOA medlemmerne tillykke med
overenskomsten.
Læs artiklen

Citater og synspunkter af Carl Scharnberg
Se Carl Scharnbergs citat om : Kræfternes frie spil…

Læs mere

Gratis ordblindeundervisning i FOA Roskilde
FOA medlemmer der arbejder i Roskilde kommune, kan få gratis undervisning.

Læs mere

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

Læs mere

Alle med natarbejde har ret til helbredstjek
Forbundssekretær Inger Bolwinkel, der er ansvarlig for FOAs
arbejdsmiljøarbejde, mener ikke at arbejdspladserne har fokus nok på det.

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis
Tag en videregående uddannelse indenfor pædagogik, velfærd, omsorg, pleje og
sundhed.
Uddannelsen bygger videre på de kompetencer du har i forvejen, og udvikler din
faglige profil.
Læs mere

Forlængelse af uddannelsesaftale i forbindelse med barsel
Som elev har du ret til godtgørelse, hvis du indenfor de sidste 5 år har været på
barsel, og ikke har fået forlænget din uddannelsesaftale.

Læs mere

Arrangementer
Informationsmøde om NADA-kursus
Torsdag den 11. juni 2015.
NADA er en bestemt type øreakupunktur, der virker ved bl.a. uro og angst.
Kom og hør mere om kurset.
Læs mere
NADA-kursus
31. august – 3. september 2015 + 26. november 2015.
Kurset lægger vægt på NADA som en recovery-metode. Du behøver ikke have
kendskab til akupunktur for at deltage

Læs mere

Sommerudflugt til BonBon-Land
Tirsdag den 30. juni 2015.
Tag med FOA Roskilde til en dejlig dag i BonBon-Land.

Læs mere

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

SOSU-linjen lanceret
PenSam og FOA har lanceret SOSU-linjen som et tilbud til alle der arbejder med
demente, om at få rådgivning til at takle de svære hændelser de oplever i
hverdagen.
Læs mere

Elevbestyrelsen i FOA
Interview med Anja Møller Hansen, om arbejdet i en elevbestyrelse.

Læs mere

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

Overenskomst resultat for pædagogisk sektor
Se her den korte udgave af resultatet.

Læs mere

Nyt fra FTR – Janne Jørgensen, Dagplejen i Greve kommune
Skærmet tilbud til sårbare børn

Læs mere

Biograftur med FOA Roskilde
Den 15. april var ca. 290 personer i biografen og se filmen ”Stille hjerte”.
Arrangementet var en succes, og fællestillidsrepræsentant Marianne Dahl har
kommenteret det.
Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

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

Læs mere

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

Læs mere

Hyggeligt samvær med musik
Mandag den 14. september 2015.

Læs mere

Tøj fra Dan Kits
Kom og se kollektionen.
Mandag den 12. oktober 2015.

Læs mere

Loppemarked
Lørdag den 31. oktober 2015.

Læs mere

Bankospil
Mandag den 9. november 2015.

Læs mere

Julefrokost
På restaurant Upstairs i Roskilde

Læs mere

