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Roskilde
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
Så er vi startet et nyt år, og jeg håber, at I alle har haft en dejlig jul og
et godt nytår med jeres familier. Herfra skal der lyde et stort tak til alle
jer, som har været på arbejde, og som har sørget for at vores samfund
fungerer, at alle får den hjælp, omsorg og pleje de behøver også ved
højtider.
Den gode nyhed her i 2020 er, at din løn stiger fra 1 januar 2020, som følge af de aftaler
der blev lavet under OK 2018. Lige nu forhandles der OK for de private arbejdspladser, og
vi håber, at de vil nå et godt resultat.
Den 29. april 2020 har vi generalforsamling her i FOA Roskilde, denne afholdes på Hotel
Scandic i Roskilde. Der kommer mere info på vores hjemmeside når tiden nærmer sig.
Jeg har haft en dialog med Krifa’s formand i både dagbladet og Roskilde avis. Alt dette
kan I læse mere om på hjemmesiden. Krifa’s svar viser tydeligt, at de intet ved om
overenskomster, og hvem der bruger penge på at forhandler goder hjem til deres
medlemmer, og hvem der kører en forretning.
FOA-hovedbestyrelse er i øjeblikket i gang med at beslutte, om der skal afholdes en
struktur kongres. Det er en del år siden, at vi har gået vores struktur igennem, og ingen
tager skade af et servicetjek en gang imellem.
Vores aktivitetsudvalg er i gang med at planlægge årets aktiviteter, så hold øje med vores
hjemmeside, mails og kommende nyhedsbreve. Vi har igen i år landet en aftale med
BonBon land om rabat på billetter. I aftalen indgår det, at man ikke skal komme på en
bestemt dag, men kan vælge ud fra vejrudsigten, hvornår man ønsker at komme.
Vi begynder nu at se forskellen på en rød og blå regering. Væk er ordet skattelettelser,
som er skiftet ud med velfærd til alle. Der skal oprettes flere uddannelsespladser overalt i
landet, og alle venter spændt på den nye tilbagetrækningsreform for de mest nedslidte
på vores arbejdsmarked.
På afdelingens vegne
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Find nye medlemmer til FOA Roskilde.
Hvem vil ikke gerne modtaget et gavekort på kr. 200,-?
Nu har alle muligheden for dette.
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
Få biografbilletter med FOA fordele.
Hvorfor ikke starte det nye år med et nemt nytårsforsæt, hvor du også kan
spare en masse penge.

Læs mere
Nominer en kollega til Velfærdens talent 100.

Læs mere

Social- og Sundhedssektoren

Fra Social og sundhedsassistent til seksualvejleder.
Annemarie Pedersen har uddannet sig til seksualvejleder.
Læs hendes historie her.

Læs mere

Nyt plejehjem i Hundige Øst er rykket nærmere. Plejehjemmet skal drives af
Altiden.

Læs mere

Pædagogisk sektor

Medlemsarrangement med M/S Sagafjord.
Du inviteret hermed på en dejlig søndagstur med M/S Sagafjord
søndag d. 26. april kl. 15.00.

Læs mere

Tinas fornemmelse for de højtbegavede.
Læs artiklen om de højtbegavede børn i dagtilbud.

Læs mere her

Servicesektoren

Medlemsarrangement med M/S Sagafjord.
Du inviteret hermed på en dejlig søndagstur med M/S Sagafjord
søndag d. 26. april kl. 15.00.

Læs mere

Seniorklubben
Af formand Grethe Hansen

Aktivitetsprogram for vinter/forår 2020.
Følg med i alle de aktiviteter du kan deltage i med Seniorklubben.

Læs mere

5 dages bustur til Dresden & Sachsisk Schweiz.
Kom med på en dejlig busrejse til sommer med resten af Seniorklubben.

Læs mere

