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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
Nu er det ved at være tid til, at vi skal vælge medlemmer der skal sidde i vores
bestyrelser, og i sektorenes repræsentantskaber, i den nye afdeling ”FOA Sjælland”.
Vær opmærksom på datoen for områdegeneralforsamlingerne, og sektorernes
årsmøder.
Mød frem og bruge din demokratiske ret. Som medlem af en rigtig fagforening, har man nemlig den
mulighed at kunne stemme.
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer.

Venlig hilsen
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Områdegeneralforsamling, samt sektorårsmøder
Mandag den 16. november 2016, kl. 18.00.

Læs mere

Nyt om fusionsarbejdet
Nyhedsbrev nr. 23.

Læs seneste nyt

Feriehuse
FOA Roskilde har 3 ferieboliger, som udlejes til afdelingens medlemmer.
Feriehus på Lalandia i Rødby, sommerhus på Møn, og ferielejlighed i Malaga.
I udlejningsoversigten kan du se hvornår de er ledige.
Læs mere

Praktikvejlederkonference
FOA inviterer til konference for praktikvejledere på den pædagogiske
assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen.

Læs mere

FOA kalenderen
Vi har haft mange henvendelser omkring kalenderen.
Sidst på året vil ”FOA Sjælland” kalenderen blive udsendt sammen med det store
fagblad.

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

Nyt fra FTR, Michelle Bramsted, Greve kommune
Sundhedsordning for medarbejdere i Greve kommune.

Læs mere

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

Fritvalgsordning for pædagogmedhjælpere
Fastansatte pædagogmedhjælpere der fylder 55 år i 2016, skal være
opmærksomme på, at de inden den 1. oktober 2015, skal give deres arbejdsgiver
besked om man ønsker seniorfridage eller ekstra pensionsindbetaling.
Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

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

