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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
FOA vil høre stemmen fra hverdagen – for eksempel din.
Hvad skal FOA arbejde for i de næste tre år? Hvad er vigtigst for dig? Hvad skal
forandres?
De spørgsmål stiller FOA til alle medlemmer, forud for forbundets kongres til oktober. FOA’s
forbundsformand Mona Striib understreger, at det er medlemmernes vilkår, der skal være i centrum for
debatten – og for de efterfølgende beslutninger på kongressen. ”Vi ved, at vilkårene er under stigende
pres. Og det er vores pligt både at lytte og handle på de forhåbentlig mange medlemsudsagn, der vil
komme ud af debatten,” siger Mona Striib. Debatten er skudt i gang den 11. februar, og du kan deltage
i debatten på FOA’s Facebook-side eller via mail/sms til afdelingen.
Så går vi og venter på, at vores statsminister skal udskrive valg så vi kan komme til at stemme både til
folketingsvalg og EU valg. FOA arbejder i øjeblikket på at få politisk opbakning til at FOA medlemmer får
mulighed for at blive en del af en tilbagetrækningsreform, der gør man kan trække sig tilbage fra
arbejdsmarkedet og gå på pension, hvis man er nedslidt efter mange års tungt arbejde.
Husk at deltage i afdelingens sektorgeneralforsamlinger, det er der du har indflydelse på hvad FOA
Roskilde skal arbejde med de kommende år.
På afdelingens vegne
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Hvad skal FOA – sammen med dig – arbejde for de næste 3 år?
Deltag i FOAs sms-debat og vind kage til din arbejdsplads.

Læs mere

Din postkasse på FOA.dk
FOA sender sikker post til dig via Min Post.
Herfra skal du også sende beskeder og vedhæfte filer til FOA, der indeholder
personfølsomme oplysninger.
Læs mere

PenSam Seniormøde +59
Overvejer du hvornår det vil være bedst for dig at få på pension?
Som kunde i PenSam kan du – og en ledsager – deltage gratis.

Læs mere

Privatansatte - tillidsvalgte
Grundkursus for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter der er
ansat i private virksomheder.

Læs mere

Privatansatte - Netværkskonference
Netværkskonference for privatansatte tillidsrepræsentanter
arbejdsmiljørepræsentanter og suppleanter.

Læs mere

Kvindernes Internationale Kampdag
Den 8. marts markeres dagen i FOA’s forbundshus med et arrangement.
Alle er velkomne! Også ikke-FOA medlemmer.

Læs mere

Velfærdstalent søges!
Har du en kollega under 35 år, som fortjener en hyldest?
PenSam og FOA Ungdom leder efter 100 unge velfærdstalenter. Frem til 24.
februar kan du nominere et velfærdstalent.
Læs mere

Temadag for Kantine- og rengøringsledere
Temadagen handler om stress, trivsel og arbejdsglæde og afholdes i
forbundshuset den 7. marts 2019.

Læs mere

Social- og Sundhedssektoren
Indkaldelse til sektorgeneralforsamling.
For medlemmer af social- og sundhedssektoren.
Torsdag den 11. april 2019, kl. 18.00. Spisning kl. 17.00.
Husk tilmelding til spisning.
Læs mere

Pædagogisk sektor
Indkaldelse til sektorgeneralforsamling.
For medlemmer af pædagogisk sektor.
Torsdag den 11. april 2019, kl. 19.00. Spisning kl. 18.00.
Husk tilmelding til spisning.
Læs mere

Servicesektoren
Indkaldelse til sektorgeneralforsamling.
For medlemmer af Servicesektoren.
Torsdag den 4. april 2019, kl. 18.30. Spisning kl. 18.00
Husk tilmelding til spisning.
Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Foredrag om pigerne på Sprogø
Mandag den 11. marts 2019, kl. 13.00.

Læs mere

Demonstration af magnetsengetøj
Mandag den 8. april 2019, kl. 13.00.

Læs mere

Sommerudflugt
Tirsdag den 7. maj 2019, kl. 10.00.

Læs mere

Ferietur til Elben & Pretzsch
2. juni – 6. juni 2019.

Læs mere

