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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
Nu indkaldes der til generalforsamlinger i sektorerne. Så mød op i den sektor du hører til, og brug din
demokratiske ret, som du har ved at være medlem af en rigtig fagforening.
Skal du til at planlægge ferie, så kig forbi vores hjemmeside og se hvornår vores sommerhuse er ledige.
Det er stadig billigt at leje vores boliger. Det er er besluttet et sætte prisen ned på vores lejlighed i
Spanien, udenfor højsæsonen.
På afdelingens vegne
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

FOA Ungdoms landsmøde
Er du elev eller ungt medlem af FOA, kan du komme med på landsmødet, og
blive klædt på til at deltage i kampen for bedre arbejdsforhold.
Landsmødet er for alle FOA medlemmer under 31 år.
Læs mere

Vi er (undtagen mig) alle sammen tossede
FOA Sjælland inviterer FOA Roskildes medlemmer til en festlig aften.
Anders Lund Madsen giver sit bud på, hvordan man bedst manøvrer i
psykiatrien uden at blive fuldstændig vanvittig.
Læs mere

Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts
FOAs forbundshus markerer dagen med et arrangement.
Alle FOA medlemmer er velkomne.

Læs mere

Social- og Sundhedssektoren
Indkaldelse til generalforsamling i Social- og sundhedssektoren
Torsdag den 23. marts 2017.

Læs mere

Pædagogisk sektor
Indkaldelse til generalforsamling i Pædagogisk sektor.
Onsdag den 19. april 2017.

Læs mere

En god historie – fra TR i Greve, Maria Herlich
Uddannelse i stedet for afskedigelse.

Læs historien

Uddannelse på EUV1
Pædagogisk Assistentuddannelse som Erhvervs Uddannelse for Voksne.

Læs mere

Servicesektoren
Indkaldelse til generalforsamling i Servicesektoren
Torsdag den 23. marts 2017.

Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Besøg i Roskilde Domkirke
Mandag den 13. marts 2016, kl. 13.00.

Læs mere

Pårørende til dement
Mandag den 10. april 2017, kl. 13.00.
Foredrag om livet som pårørende.

Læs mere

Oplevelsesparadiset Thorsvang
Torsdag den 4. maj 2017, kl. 9.30.

Læs mere

Ferietur til Rhinen – Rüdesheim
Fra den 11. – 15. juni 2017.

Læs mere

