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Kære medlemmer.  

Efter megen debat og forbud fra Århus kommune fik den danske 
befolkning lov til at se optagelserne fra plejehjemmet Kongsgården på 
tv 2. Vi kunne alle se med, da den 90-årige Else hang i liften i 7 min. 
 
Lad os slå fuldstændig fast - Ingen skal frygte at komme på plejehjem!  
Et plejehjem skal være den trygge base, hvor man med allerdommens skavanker kan leve 
de sidste år af livet på en tryg og værdig måde. 
Håndteringen af 90-årige Else er ikke et billede af ældreplejen, den er et billede af, at der 
er nogle medarbejdere, der har valgt et forkert fag. 
Hvad vi ser på optagelserne kan ikke forsvares, og lige her hjælper det ikke noget at tale 
om besparelser eller for få hænder. 
Mangel på tid er ikke problemet på netop disse optagelser. 
Det udelukker ikke, at vi skal have en debat om ressourcer, normering og ledelse i 
ældreplejen, og derfor er det aftalt i politisk ledelse, at jeg kommer med et indlæg i 
Roskilde avis, som efterfølgende vil blive lagt på Facebook/ instagram samt vores 
hjemmeside. 
 
Nu tager vi fat på forberedelsen til overenskomstforhandlingerne i foråret 2021. Hvad 
kan vi forvente af de næste overenskomstforhandlinger? 
Alle FOA-medlemmer er blevet invitereret til et digitalt stormøde d. 9. september kl. 
17.30-19.00. Vi håber, at rigtig mange deltager. 
 
Det er lykkedes aktivitetsudvalget at få fat i et begrænset antal billetter til foredrag med     
Nikolaj Kirk fra tv-udsendelsen Nak og Æd tirsdag d. 13. oktober i Roskilde Kongrescenter. 
Se mere på vores hjemmeside.  

I den seneste tid har vi oplevet sporadiske og lokale udbrud af Covid-19. Det betyder, at vi 
i FOA Roskilde er særlig opmærksom på at minimere risikoen for Corona smitte i 
afdelingen. 

FOA Roskilde er åben, og vi er tilgængelige for medlemmerne – men udgangspunktet er 
fortsat tidsbestilling, så vi har overblik over, hvem der er i afdelingen. 

 
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 

 
 

Nak og Æd 
Kom til en fantastisk aften med Nikolaj Kirk. 
 
 
Læs mere  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Faggruppelandsmøde. 
Læs mere om Faggruppelandsmødet i Pædagogisk Sektor afholdt d. 15 -
16. januar 2020. 
 
 
Læs mere 
 

 
 

 
 

Af formand Grethe Hansen 

 
Aktivitetsprogram for vinter 2020. 
Følg med i alle de aktiviteter du kan deltage i med Seniorklubben. 
 
 
 
Læs mere 

 
 
 

Seniorklubben 

Pædagogisk sektor  

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/aktivitetskalender
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/sektorer/padagogisk/nyt-fra-sektoren
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/seniorklub

