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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
Som I kan læse her i nyhedsbrevet har FOA Roskilde trukket sig ud af fusionen på
Sjælland, og forsætter som selvstændig afdeling.
FOA kalenderen kan nu bestilles evt. via din tillidsrepræsentant og kan fra starten af december hentes her i
afdelingen.
Vores årlige julebørneteater er desværre aflyst på grund af sygdom blandt skuespillerne, og det har ikke
været muligt at finde afløsere.
Så har vi traditionen tro, julemærkemarch den 6. december- så husk tilmelding senest 12. november.
Den store FOA juletræsfest i Roskildehallen er som altid den 28.december. Der vil i år være nissebørn som
hjælper julemanden. Husk tilmelding senest den 10. december.
Der er valgt ny formand i LO, og vi ønsker Lizette Risgaard et stort tillykke valget.
Der er valg til Pensams forbrugergrupper så hold øje med din postkasse, og gå ind på pensam.dk for at læse
mere.
Fredag den 11. december kan du møde os på Roskilde station. Vi sætter fokus på uligheden i Danmark. Vi
uddeler en flyer, som kort dokumenterer, hvordan finansloven er med til at øge uligheden. Og vores
julekort (med et par særlige julemænd, Lykke og Hjorth), kan bruges som kravlenisser. På kortene vil
skævhederne i den førte politik være understreget. Vi uddeler også et kræmmerhus med pebernødder.
Vores nye regering har nu været i gang i et stykke tid. Og som forventet er de kommet med spareforslag,
som rammer de svageste i samfundet. Jeg hørte forleden en historie om vores nye statsminister, som jeg
vil dele med jer.
Lars Lykke besøgte et psykiatrisk hospital i Danmark og spurgte: ”Hvordan ved I, om man er syg
nok til at blive indlagt her?”
Lægen svarede: ”Vi fylder et badekar med vand. Så giver vi dem en ske, en kop og en spand, og
beder dem om at tømme badekaret.”
Lars Lykke: ”De normale bruger vel spanden, det går jo hurtigst! ”
Hvortil læges eneste kommentar var: ”De normale hiver bare proppen ud! Vil du have en seng ved
vinduet, Lars?”
Kære FOA Medlemmer, I ønskes alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.
Venlig hilsen
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

FOA Roskilde ude af FOA Sjælland
På en ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling blev det besluttet, at FOA
Roskilde skulle trække sig ud af fusionen.

Læs mere

Afdelingskalenderen 2016
Ønsker du at få FOA Roskildes afdelingskalender i 2016, skal den bestilles inden
1. marts 2016.
Bestil kalenderen via din tillidsrepræsentant, eller kontakt afdelingen.

Ferieboliger
Udlejningsreglerne for FOA Roskildes 3 ferieboliger er ændret.
Det er nu muligt at booke 12 måneder frem i tiden.

Læs mere

Arrangementer
Årets juleteater for børn
FOKUS teater har desværre måtte aflyse året forestilling på grund af sygdom.
Så i år kan FOA Roskilde ikke tilbyde den årlige juleforestilling.

Julemærkemarch
Tag med FOA Roskilde på julemærkemarch, og støt julemærkehjemmene.
Søndag den 6. december 2015.

Læs mere

Juletræsfest
Afdelingens årlige juletræsfest afholdes i Roskilde Kongrescenter.
Mandag den 28. december kl 14.30 – 16.30.

Læs mere

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

Hjælp til selvhjælp
Pilot projekt i Roskilde kommune.

Læs mere

Tillykke med Fagets dag
Den 26. november er det fagets dag for social- og sundhedspersonalet i Europa.
FOA Roskilde ønsker tillykke.

Læs mere

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

Nyt fra FTR, Karin T. Johansen, dagplejen i Lejre kommune
I den kommunale dagpleje er der sat fokus på motorikken. 8 dagplejere er nu
uddannet som motorik-assistenter.

Læs mere

Løn eller pension?
Arbejder du som pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent, skal du inden
den 1. januar 2016, vælge om du vil have mere i løn eller pension.

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse – på kort tid.
20 deltagere er startet op på det første hold - EUV1 (Erhvervs Uddannelse for
Voksne) på SOSU-skolen i Ringsted.
Næste EUV1 hold er planlagt til start den 11. april 2016.
Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Julefrokost
mandag den 7. december 2015, kl. 12.30.
Holdes på Restaurant Upstairs i Roskilde

Læs mere

Nytårskur
Mandag den 11. januar 2016, kl. 13.00.
Årets første arrangement.
Vi fejrer samtidig de medlemmer der fylder rundt i 2016.
Læs mere

Generalforsamling
Mandag den 8. februar 2016, kl. 13.00.

Læs mere

Eventyr på Sydpolen
Mandag den 14. marts 2016, kl. 13.00.
Foredrag af Finn Lassen, tidligere hovmester i rederiet J. Lauritzen.

Læs mere

