Nyhedsbrev nr. 17

Udgivet den 17. marts 2016

Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
Torsdag den 14. april 2016 afholder de 4 sektorer i FOA Roskilde ekstraordinære
generalforsamlinger, og afdelingen afholder efterfølgende ordinær generalforsamling
på Hotel Scandic i Roskilde.
Jeg håber, at I som medlemmer vil bruge jeres demokratiske ret til ved at være med til at træffe
beslutninger om, hvilke indsatsområder vi skal arbejde med i afdelingen. Det er her du kan være med til at
sætte fokus på netop det, der har interesse for dig.
Det er også på generalforsamlingen at I som medlemmer har mulighed for at træffe beslutninger om
afdelingens fremtid. En mulighed de ikke har i ”gule fag-forretninger”.
Kom og få en hyggelig aften sammen med kollegaer i et fagligt fællesskab.
Med venlig hilsen
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Indkaldelse til Afdelingsgeneralforsamling
For alle medlemmer af faglig afdeling i FOA Roskilde.
Torsdag den 14. april 2016, kl. 19.30
på Hotel Scandic i Roskilde.
Læs mere

FOA medlem fik en efterbetaling på kr. 69.500,Det kan godt betale sig at bruge sin tillidsrepræsentant.

Læs mere

Du skal kunne regne med din tillidsrepræsentant
FOA Roskilde’s aftaler med tillidsrepræsentanterne er med til at styrke forholdet
for FOA’s medlemmer på arbejdspladsen, samarbejdet med
tillidsrepræsentanterne og FOA Roskilde.
Læs mere

Forkert at stoppe sygedagpenge med tilbagevirkende kraft
Højesteret har afsagt dom.
Har du fået stoppet dine sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, kan din sag
måske genoptages.
Læs mere

Billige ferieboliger
Som medlem af FOA Roskilde kan du billigt leje vores ferieboliger.
Lalandia i Rødby fra kr. 4.000,Hus på Møn fra kr. 1.000,Lejlighed i Spanien kr. 2.500,Læs mere

Udstilling af kunst i FOA Roskilde.
Har du, eller kender du nogen, der har lyst til at udstille sin kunst? Så er der
mulighed for det i FOA Roskilde.
I øjeblikket udstiller vi glaskunst og malerier.
Læs mere

Arrangementer
Kurser for tillidsvalgte
Det er gratis at deltage på kurserne, og din arbejdsgiver får refusion for din løn.
Før du tilmelder dig, skal du dog huske at aftale det med din sektor i afdelingen.

Læs mere

Billige billetter til BonBon-Land
Som medlem i FOA Roskilde kan du købe indgangsbillet til BonBon-Land for kun
kr. 140,- pr. person, og så kan du gratis komme ind igen dagen efter.
Billetter kan købes i afdelingen fra 1. april 2016.
Læs mere

PenSam afholder Seniormøder
Overvejer du, hvornår det vil være bedst for dig at gå på pension?
PenSam afholder igen i foråret seniormøder.

Læs mere

Social- og Sundhedssektoren

Af formand: Lone Hansen og næstformand: Lone Rosenville Mikkelsen

Indkaldelse til ekstraordinær sektorgeneralforsamling.
For medlemmer af social- og sundhedssektoren.
Torsdag den 14. april 2016, kl. 17.30
på Hotel Scandic i Roskilde.
Læs mere

Fra Sosu-hjælper til Sosu-assistent.
Har du en Sosu-uddannelse fra før 2001, eller er du sygehjælper eller
plejehjemsassistent? Så har du nu mulighed for at få et forkortet grundforløb,
hvis du vil læse til Sosu-assistent.
Læs mere

Nye løn- og ansættelsesvilkår pr. 1. april 2016.
For Social- og sundhedspersonale ansat i henholdsvis kommuner og regioner.

Læs mere

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

Indkaldelse til ekstraordinær sektorgeneralforsamling.
For medlemmer af pædagogisk sektor.
Torsdag den 14. april 2016, kl. 17.30
på Hotel Scandic i Roskilde.
Læs mere

Kost- og servicesektoren
Indkaldelse til ekstraordinær sektorgeneralforsamling.
For medlemmer af Kost- og Servicesektoren.
Torsdag den 14. april 2016, kl. 17.30
på Hotel Scandic i Roskilde.
Læs mere

Teknik- og servicesektoren
Indkaldelse til ekstraordinær sektorgeneralforsamling.
For medlemmer af Teknik- og Servicesektoren.
Torsdag den 14. april 2016, kl. 17.30
på Hotel Scandic i Roskilde.
Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Udflugt til Zen garden
Frokost og besøg i Jakobine og Jørgen Nielsens spændende have i Stenlille.
Tirsdag den 3. maj 2016.

Læs mere

Ferietur til Tyskland
Saalfeld – Thüringen.
Fra 5. juni – 9. juni 2016.

Læs mere

Ferietur med Faglige Seniorer
Fra 28. august – 1. september 2016.
Turen går til det gamle danske land, Schleswig-Holstein.

Læs mere

