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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
Endelig: Sådan lyder reaktionen fra vores forbundsformand Dennis Kristensen, da
Københavns kommune vedtog deres nye budget for 2017. Der bliver afsat 112 millioner
til at sikre beboer og medarbejdere på kommunens socialpsykiatriske bosteder over de
næste 4 år. Man flytter 35 af de mest farlige beboere til mere sikre rammer. Der afsættes midler til at
renovere 2 ud af de 3 belastede afdelinger på Center Lindegården, samt en modernisering af
Stubberupgård.
Vores lejlighed i Spanien: Det har været et stort ønske, fra de medlemmer der har lejet vores lejlighed, at
der blev installeret internet. Det bliver ordnet i denne måned.
Kig forbi vores hjemmeside og se hvornår vores ferieboliger er ledige.
Afdelingskalender 2017: Ønsker du at modtage lommebogen, skal den bestilles hos din tillidsrepræsentant
senest den 28. oktober 2016.
På grund af de høje porto priser sendes lommebogen ikke ud, men udleveres af din tillidsrepræsentant
efter uge 46.
Med venlig hilsen
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Tag i BonBon-Land i efterårsferien.
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 købes i afdelingen.
Læs mere

Lommebog/afdelingskalenderen 2017
Ønsker du at modtage lommebogen, skal den bestilles den hos din
tillidsrepræsentant senest den 28. oktober 2016.

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.

Læs mere

Arrangementer
Medlemsmøde om modtagelse af flygtningebørn og –familier.
Torsdag den 13. oktober 2016, kl. 18.45.

Læs mere

Fra Stress til trivsel
Foredrag med Thomas Milsted.
Torsdag den 27. oktober 2016, kl. 19.00.

Læs mere

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

Faggruppelandsmøde for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.
Landsmødet blev afholdt på Hotel Nyborg Strand den 18. – 19. april 2016.

Læs referatet

Succes med foredraget om nyankomne flygtningebørn
Den 9. juni afholdt sektoren et arrangement, hvor Dansk Flygtningehjælp holdt
et gribende og spændende foredrag.
Læs anmeldelsen

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Seniorklubbens 20 års fødselsdag
Mandag den 10. oktober 2016, kl. 13.00.

Læs mere

Bankospil
Mandag den 14. november 2016, kl. 13.00.

Læs mere

Julefrokost
Mandag den 5. december 2016, kl. 12.30.

Læs mere

