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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
Kalenderen skriver forår, så nu venter vi bare på lidt mere sol og varme.
Resultatet af urafstemningen på det private område er netop kommet, og det blev et stort JA.
Stemmeprocenten i FOA blev på 45,6 procent, og det er rekord for privatansatte i FOA.
Servicesektoren afholdte generalforsamling den 23. marts, og her blev Thomas Bødker valgt til ny
fritidsformand. Vi ønsker Thomas tillykke med valget, og ser frem til et godt samarbejde.
Som det sidste nye har FOA Roskilde endelig fået Mobil Pay. Så nu er det meget nemmere at betale til
vores arrangementer osv.
Husk Arbejdernes Internationale kampdag den 1. maj. Vi holder som sædvanlig et hyggeligt morgenbord
med sang og taler. Efter morgenbordet tager vi op på Hestetorvet, hvor vi mødes med de andre faglige LO
organisationer. Tag familien med til en festlig dag.
Den 28. april holder vi vinsmagning, hvor der stadig er få ledige pladser.
Husk at kigge forbi vores hjemmeside, hvor du løbende kan se alle vores arrangementer.
På afdelingens vegne
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Kom til 1. maj i FOA Roskilde
Traditionen tro fejre vi Arbejdernes Internationale Kampdag.
Vi mødes i FOA Roskilde kl. 07.30.

Læs mere

Vinsmagning i FOA Roskilde
Fredag den 28. april 2017 kl. 18.00, komme vinentertainer Helge M. L. Sidor og
præsentere 9 vine.
Læs mere

Ufaglært til faglært
Ufaglærte og kortuddannede medarbejdere i kommunerne, har mulighed for
at tage en faglært uddannelse uden at opleve lønnedgang i
uddannelsesperioden.
Læs mere

Stort ja fra FOA til nye overenskomster
FOA har sagt stort ja til de nye private overenskomster, hvor der blev afgivet
86,8 procent ja-stemmer og 13,2 procent nej-stemmer.

Læs mere

Social- og Sundhedssektoren

Overenskomst for social- og sundhedspersonalet
Forberedelserne til OK 18 er så småt ved at få i gang. Omkring sommerferien
vil FOA’s medlemmer få debatoplæg og temaer tilsendt.
Sektoren vil arrangere medlemsmøder i august og september måned, hvor
forslag til overenskomstkrav også indhentes.

Kompetencefond på det Regionale område.
Det er desværre meget få ansatte i Regionen, der benytter sig af muligheden
for at få et kompetenceløft.
Kompetencefonden giver op til kr. 25.000,Læs mere

Pædagogisk sektor
Nyt fra FTR Marianne Dahl, Greve.
Løntjek på SFO området var en succes.

Læs mere

Faggruppelandsmøde for pædagogmedhjælpere og pædagogiske
assistenter.
4 tillidsvalgte fra pædagogisk sektor i FOA Roskilde deltog i landsmødet.
Læs mere

Medlemsmøde om den pædagogiske assistentuddannelse EUV 1
Mødet henvender sig til pædagogmedhjælpere, dagplejere og omsorgs- og
pædagogmedhjælpere.
Læs mere

Servicesektoren
Generalforsamling i Servicesektoren
Referatet fra generalforsamlingen torsdag den 23. marts 2017, kan nu læses
på hjemmesiden.
Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

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

Læs mere

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

Læs mere

