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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
Velkommen tilbage fra ferie.
De fleste af os er nu vendt tilbage, friske og veludhvilet. Det er vigtigt, at vi er friske og raske, så vi kan
udføre vores arbejde. For flere af os skal holde mange år endnu. Vi har derfor lavet et projekt i samarbejde med Greve og Roskilde kommuner, hvor FOA Roskildes medlemmer, der arbejder i de 2
kommuner og er i alderen 40 – 60 år, kan få lavet et sundhedstjek. Når vi er klar til at starte dette projekt,
vil der komme yderligere information.
Vi har hen over sommeren fået afsluttet nogle lange og tunge sager.
Blandet andet var en pædagogmedhjælper kommet slemt til skade på sit arbejde, og FOA Roskilde har
vundet et civilt søgsmål i retten mod arbejdsgiveren.
Vi har også flere sager, hvor FOA’s medlemmer har været udsat for vold på arbejdspladsen. Dem har vi
også vundet, og fået erstatning hjem til.
Derfor - kontakt altid jeres arbejdsmiljørepræsentant eller afdelingen, hvis I kommer til skade eller bliver
udsat for vold på jeres arbejdsplads.
Af princip tager vi aldrig sager, hvis man ikke er medlem. Men i dette tilfælde har vi gjort det. Helene var
medlem i ”Det Faglige Hus”, og da hun havde brug for hjælp, var der absolut ingen hjælp at hente. De
ved ikke noget om vores overenskomster, og de kan ikke – og har heller ikke ret til at forhandle på FOA’s
overenskomstområder. Så Helenes kontingent har været spildt. Derfor er det så vigtigt at være medlem
i den fagforening, der har overenskomsten. Læs hele Helenes historie på Facebook eller på vores
hjemmeside.
På afdelingens vegne
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Tak til FOA Roskilde.
Helene er så glad for den hjælp FOA Roskilde, helt ekstraordinært, har givet
hende.
Læs Helenes historie

Billige billetter til BonBon Land
Medlemmer af FOA Roskilde kan købe billetter til kr. 130,Du får samtidig mulighed for at komme igen en anden dag for kr. 0,-

Læs mere

Tag med FOA til Dragefestival
Ved Vemmingbund Strand i Broager.

Læs mere

Kender du din krops alder?
Du ved, hvad din alder er på papiret, men kender du også den alder, som din
krop har?
Kom og bliv klogere på din krop.
Læs mere

Teateraften og debat
Kom og se forestillingen ”Løn til at leve af” og deltag i den efterfølgende debat.

Læs mere

Social- og Sundhedssektoren
Nyt fra sektoren
- Bliver du truet med at miste din autorisation? Det kan din arbejdsgiver ikke.
- Utilsigtede hændelser er uden sanktioner.
Læs mere

Nyt fra TR-suppleanten i Greve.
Lidt nyt fra Greve kommune

Læs mere

Pædagogisk sektor
Krav til overenskomsten 2018
Kom til medlemsmøde i pædagogisk sektor.
Inden mødet er der foredrag v/forfatter Jens Blendstrup
”Luskefisefortællinger – en luskefis kommer forbi”
Læs mere

Kursustilbud
”Pædagogisk arbejde i folkeskolen”. Understøttende undervisning i
folkeskolen.
Kurset er gratis, hvis du er i arbejde.
Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Besøg af ældrerådet
Mandag den 11. september 2017, kl. 13.00.

Læs mere

Køb og salg af brugt tøj
Mandag den 30. september 2017, kl. 10.00 – 15.00.

Læs mere

Vi skaber glæde - Foredrag om hjælpearbejde i Gambia.
Mandag den 9. oktober 2017, kl. 13.00.

Læs mere

Bankospil
Mandag den 13. november 2017, kl. 13.00.

Læs mere

Julefrokost
Mandag den 4. december 2017, kl. 12.30.

Læs mere

