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 Roskilde 
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen 

 

 

Kære medlemmer.  

I over 4 måneder har vi været vidne til, at alt i vores samfund har 
været vendt på hovedet på grund af Corona krise.  

Nu er vi på vej ind i helligdagene omkring påske. Nogle skal holde 
påskeferie, og andre skal på arbejde. Nogle skal arbejde hjemmefra, mens rigtig mange af 
vores medlemmer kan se frem til ekstra arbejde, fordi de arbejder med mennesker, 
rengøring eller pasning af børn. I denne tid har mange af jer spørgsmål, og tvivl om vilkår 
og rettigheder, hvad I må, og hvad I ikke må, og hvordan I skal forholde jer til beskyttelse 
mm.  

Derfor har vi i FOA indgået en hel række aftaler i forbindelse med denne særlige 
situation, og jeg kan kun opfordre jer alle til at gå ind på FOA.dk, holde øje med vores 
nyhedsbreve, Facebook og vores hjemmeside, hvor vi hele tiden lægger nye vejledninger 
op.  

Det er også muligt at kontakte os telefonisk eller via mail. Alle kontaktoplysninger kan 
findes på vores hjemmeside. Her i afdelingen er vi inde på skift, og har ikke fysisk 
medlemskontakt, men er i kontakt med jer via mail eller telefon. På denne måde vil I også 
hele tiden kunne få afklaret de spørgsmål, I måtte have, og er I i tvivl, så kontakt os 
endelig. Vi er på arbejde.  

FOA følger Statsministerens opfordringer, og mindsker vores samvær til mindst muligt for 
at minimere en udbredelse af smitten. Derfor har vi i FOA Roskilde også besluttet at 
Generalforsamlingen d. 29. april er aflyst. Ligeledes er alle andre aftalte 
medlemsarrangementer aflyst ind til videre - dette gælder også vores 1. maj 
arrangement.  

Noget som ikke er aflyst, er at der nu er indgået aftale om ny overenskomst på det 
private område, og alle privatansatte kan nu stemme om den nye overenskomst. Kort 
fortalt snakker vi her om lønstigninger på tæt på 10 kr. i timen over de næste 3 år for de 
fleste privatansatte. Der sker en forhøjelse fra 4% til 7% af en særlig opsparing, som kan 
bruges til at holde ferie for eller få mere i løn. Der er længere barselsorlov for fædre, og 
så får ufaglærte Social og sundheds personale ret til at uddanne sig til social og 
sundhedshjælper på voksenelevløn, når de har været ansat i 2 år. Dette er bare nogle af 
de resultater, som er kommet frem ved indgåelsen af overenskomsten, og jeg skal som 
afdelingsformand i FOA Roskilde, anbefale dig at stemme JA til overenskomsten. 
Afstemningen om de Private Overenskomster foregår i tidsrummet d. 30. marts til d. 14. 
april 2020. Det er meget vigtigt, at så mange så mulig stemmer til overenskomsten.  



Det er selvfølgelig irrelevant i dette nyhedsbrev at skrive, men lad mig dog lige nævne, at 
det selvfølgelig kun er medlemmer af FOA, som kan stemme til overenskomsten.  

Til slut vil jeg gerne rose alle jer, som gør en kæmpe indsats hver dag. Alle jer der er helt 
ude i frontlinjen, og som udsætter jeg selv og jeres familie for smitte. Til alle jer som yder 
en kæmpe indsats, uanset om det er behandling, om det er pleje af ældre svage borgere, 
om det er pasning af børn, eller jer der gør rent på vores sygehuse. 10.000 tak til alle. Det 
kan ikke siges højt nok. I gør det alle helt fantastisk. Vi håber selvfølgelig, at 
arbejdsgiverne ikke glemmer denne kæmpe indsats, næste gang vi skal forhandle 
overenskomster eller vilkår for jer.  

   

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 

 
 

 

Afdelingsgeneralforsamling. 
AFYST 
 
 
 
Læs mere  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde
https://www.foa.dk/forbund/medlemsservice/selvbetjening/min-post-uden-login
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde


 
 
 

 
Medlemsarrangement med M/S Sagafjord.  
Turen er desværre AFLYST.  
Send en mail til js036@foa.dk med oplysning om kontonummer og skriv 
`Sagafjord`. Pengene vil herefter blive refunderet.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Medlemsarrangement med M/S Sagafjord. 
Turen er desværre AFLYST.  
Send en mail til js036@foa.dk med oplysning om kontonummer og skriv 
´Sagafjord`. Pengene vil herefter blive refunderet.  
 
 

 
 
 

 
 
 

Pædagogisk sektor  

Servicesektoren 
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