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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
Så er vi allerede i februar måned i 2018.
Det bliver et spændende år, og lige nu er vi i gang med overenskomstforhandlingerne med kommuner
og regioner. Spørgsmålet er, bliver vi enige eller skal vi ud i en konflikt? Det kender vi ikke svaret på lige
nu.
I overenskomstforhandlingerne er vi ved at forhandle aftaler der giver jer mere i løn, og ordentlige
arbejdsforhold. Det er bare én af FOA’s 7 mærkbare fordele, hvor vi forhandler for din faggruppes
interesser og anerkendelse.
Gå ind på vores hjemmeside og læs mere om FOA’s fordele.
Du kan også melde dig ind vores Facebook gruppe, hvor der løbende er information om hvad der rør sig
her og nu.
2018 er også året hvor vi afholder afdelingsgeneralforsamling. Det bliver den 26. april, og afholdes på
Hotel Scandic i Roskilde kl. 19.00.
Dagen før, den 25. april, holder FOA ekstraordinær kongres i Odense, hvor der skal vælges en ny
forbundsformand da Dennis Kristensen fratræder på grund af alder.
Vi har modtaget henvendelser om, hvorfor vi henviser til de lokale tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter, når man kontakter afdelingen. Grunden er, at de tillidsvalgte er dem der er
tættest på arbejdspladsen, og de kender de lokale forhold.
Vi uddanner løbende vores tillidsvalgte, så de kan løse de fleste opgaver. Har de brug for hjælp til
opgaven kontakter de afdelingen for at få råd og vejledning.
På afdelingens vegne
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Tjek dine oplysninger og vind bio-billetter.
Har vi din rigtige e-mailadresse, telefonnummer og arbejdsplads?
Hjælper du os med at bekræfte, at vi har registreret dine oplysninger rigtigt,
deltager du automatisk i lodtrækningen om 2 biografbilletter med popcorn
og drikkevarer. (Kun for medlemmer af faglig afdeling)
Læs mere

Kender du din krops alder?
Torsdag den 1. marts 2018.
Desværre er dette arrangementet allerede lukket for tilmelding.
Hold øje med det næste på vores hjemmeside.
Arrangementet bliver også annonceret via sms og email, såfremt du har givet
tilladelse til at modtage sådanne for os.

FOA Ungdoms Landsmøde 2018
Tag med FOA Ungdom på Landsmøde fra den 9. – 11. marts på Hotel Park i
Middelfart.
Alle medlemmer under 31 år kan deltage. FOA betaler opholdet
Læs mere

Det sunde liv
FOA Roskilde vil gerne hjælpe dig med at leve det sunde liv.
Vi har indgået et samarbejde med Sundhedsstyrelsen, samt Roskilde og
Greve kommuner.
Læs mere

Pædagogisk sektor

Nyheder fra sektoren
Goddag til ny sektornæstformand Betina Petersen.
Overenskomstforhandlingerne.
Skills for pædagogisk assistent uddannelse.
De nye Børn- og Ungeudvalg efter kommunalvalget 2017.
Læs mere

Skriv godt – Stå stærkt
Gratis tilbud kun til medlemmer af pædagogisk sektor.

Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Besøg på Liljenborg/Julemærkehjem.
Mandag den 12. marts 2018, kl. 13.30.

Læs mere

Bustur til København med frokost
Mandag den 9. april 2018, kl. 09.00.

Læs mere

Ferietur til Hartzen
Fra den 17. – 21. juni 2018.

Læs mere

