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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
En skøn sommer er slut, og de fleste af os er tilbage på arbejde igen.
Som en del af jeres faglige medlemskab i FOA Roskilde, tilbyder vi jer forskellige
arrangementer og aktiviteter til en pris, der er under det man ellers normalt betaler. Det kan vi gøre
fordi det for mange år siden blev besluttet, at afdelingen skal yde tilskud til medlemsarrangementer.
Så ud over at vi forhandler jeres løn- og arbejdsvilkår, har I også mulighed for at deltage i de
arrangementer og aktiviteter vi laver, og til en god pris.
I dette nyhedsbrev kan I blandt andet se, hvilke arrangementer vi har lavet til jer i sensommeren.
Vi håber, at I vil benytte jer af de mange gode tilbud.
På afdelingens vegne
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Billige billetter til BonBon Land
Som medlem af FOA Roskildes faglige afdeling kan du købe billet til kr. 130,Billetter kan kun købes ved personlig henvendelse i FOA Roskildes reception,
og kan kun betales kontant.
Læs mere

Skriv godt – stå stærkt!
- Et skrivekursus der er målrettet medlemmer af FOA.
Kurset anbefales til medlemmer, der gerne vil blive bedre til at skrive mails,
referater, ”bekymringsskrivelser” m.v.
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?
Dette tilbud er fortrinsvis til medlemmer der har deltaget før.
Læs mere

Arrangement for Ledere
Deltag i et inspirerende arrangement, som er skræddersyet til dig som FOAleder.
Oplægsholder er Rikke Hartmann Bossen, der er rådgiver for ledere i nogle af
de største virksomheder i Danmark.
Læs mere

Biograf tur – Journal 64
Tag med FOA Roskilde til forpremiere på Jussi Adler-Olsens bestsellers om
Afdeling Q.
Som medlem af faglig afdeling har du mulighed for at se den før alle andre.
Læs mere

Ondt i nakke og ryg?
Bor eller arbejder du i Roskilde kommune tilbyder sundhedscenteret lige nu:
- Temaaften den 4. oktober 2018.
- Træningsforløb over 10 uger.
Læs mere

Ny omstillingsfond – Midler til efteruddannelse
65 millioner årligt til nye muligheder for efteruddannelse til faglærte og
ufaglærte.
Trepartsaftalen, der blev indgået i efteråret 2017, skal styrke aktiviteten på
offentligt udbudt voksen-, efter- og videreuddannelse.
Læs mere

Pædagogisk sektor
Medlemsmøde i Pædagogisk sektor
PenSam kommer og fortæller om din pension.
Medlemmer som fortsat er i PMF Pension, kan også høre om deres ordning.
Læs mere

Maddag 2018 – Sammen om maden
Onsdag den 12. september holder FOA, i samarbejde med Kost- og
Ernæringsforbundet, maddag i daginstitutioner med madordninger.

Læs mere

Dagplejen fejret
Den kommunale dagpleje i Lejre, har fejret 50 års fødselsdag.

Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Hyggeligt samvær
Mandag den 10. september 2018.

Læs mere

Løvfaldstur
Mandag den 8. oktober 2018.

Læs mere

Køb og salg af brugt tøj
Lørdag den 27. oktober 2018.

Læs mere

Bankospil
Mandag den 12. november 2018.

Læs mere

Julefrokost på Lynge kro
Mandag den 3. december 2018.

Læs mere

