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Kære medlemmer.  

Så er år 2018 ved at været gået, og det har været noget af et år.  

Vi havde overenskomstforhandlingerne - OK 2018. Der blev valgt ny forbundsformand og 
forbundsnæstformand. Massefyringer på de Sjællandske sygehuse på grund af besparelser. 
Arbejdspladsbesøg med Løntjek.  

LO og FTF blev sammenlagt, og fik dannet et nyt hovedforbund. Det nye navn blev FH -  Fagbevægelsens 
Hovedorganisation.  

Overenskomsten på det offentlige område var en kæmpeopgave her i afdelingen, og for vores 
tillidsvalgte. Det var beviset på at når man står sammen, kan man opnå gode resultater.  
 

Vi ser nu frem til 2019 med nye opgaver og udfordringer. 

Jeg håber at se mange af jer til vores juletræsfest den 28. december i Roskilde Kongrescenter. 

På vegne af FOA Roskilde vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår. 

 
På afdelingens vegne 

Bo Viktor Jensen 
Afdelingsformand 
 
 

Sjællandske sygehusfyringer er en uholdbar hovsa-løsning 
21 faglige organisationer i Region Sjælland har udsendt en pressemeddelelse: 
Regionsledelsen kan endnu nå at begrænse de bebudede masseafskedigelser, 
der vil føre til en ond spiral med personaleflugt og øgede sundhedsudgifter til 
skade for patienterne 
Læs mere 

 
 

Kurser for tillidsvalgte i 2019 
Det er gratis at deltage på kurserne, og din arbejdsgiver for refusion for din 
løn. Før du tilmelder dig, skal du dog huske at aftale det med din sektor i 
afdelingen 
 
Læs mere 

 
 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/alle-nyheder-fra-foa-roskilde/nyheder/global/news/afdelingsnyheder/roskilde/2018/1101-sygehusfyringer-er-uholdbar
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/alle-nyheder-fra-foa-roskilde/nyheder/global/news/afdelingsnyheder/roskilde/2018/1101-sygehusfyringer-er-uholdbar
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/alle-nyheder-fra-foa-roskilde/nyheder/global/news/afdelingsnyheder/roskilde/2018/1106kurser-for-tillidsvalgte-2019


 
 

Afdelingens kalender 2019 
Ønsker du at modtage kalenderen, skal den bestilles senest den 16. november 
2018.  
 
 
Læs mere 

 
 

Juletræsfest 
Torsdag den 27. december 2018, kl. 14.30 – 16.30. 
Årets juletræsfest holdes i Roskilde Kongrescenter. 
 
 
Læs mere 
 

 
 
 
 

 
 

Nyheder fra sektoren. 
- Julehilsen fra sektoren. 
- Afsked med tillidsrepræsentant gennem 43 år.  
- Faggruppelandsmøde. 
- Velkommen til ny kommunal institution. 
- Dagplejen fejret.   
Læs mere 
 

 

 

 
Af formand Grethe Hansen 

 
 

Julefrokost på Lynge kro 
Mandag den 3. december 2018. 
 
 
 
Læs mere 
 

Seniorklubben 

Pædagogisk sektor  

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/alle-nyheder-fra-foa-roskilde/nyheder/global/news/afdelingsnyheder/roskilde/2018/1031-kalender-2019
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/1228-juletrasfest
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/sektorer/padagogisk/nyt-fra-sektoren
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/seniorklub/aktiviteter-for-seniorer/1203-julefrokost

