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 Roskilde 
 

Afdelingsformand Bo Viktor Jensen 

 
Kære medlemmer.  
Vores samfund ændrer sig hele tiden i forsøget på at begrænse CORONA. Senest 
med nye tiltag fra statsministeren d. 23. okt. 

På denne baggrund opfordrer vi vores medlemmer til at tage telefonisk kontakt til 
FOA Roskilde - frem for at møde personligt op i afdelingen. 

FOA Roskilde organiserer medlemmer, som i deres daglige arbejde er i tæt kontakt 
med mange mennesker - mere eller mindre sårbare for smitte med CORONA. Derfor følger vi 
Sundhedsstyrelsens anbefaling om, i videst muligt omfang, at mindske smittespredning. 

Hvis du allerede har en aftale om personligt fremmøde overholdes denne, medmindre du kontaktes af 
FOA Roskildes personale. Du må ikke møde op, hvis du har været i risiko-områder, har været i kontakt 
med smittede, eller selv udviser symptomer på smitte. 

OK 2021. Lige nu forberedes forhandlingerne til overenskomst 2021. Hvis du vil sikre dig ret til 
konfliktunderstøttelse, i tilfælde af at forhandlingerne ender med en konflikt, skal du inden årets udgang 
være indmeldt i FOA Roskilde. Har du kollegaer på din arbejdsplads, som ikke er medlem, kan det være 
en god ide at fortælle dem, at hvis de vil være sikre på at få løn i tilfælde af konflikt eller lockout, hvor 
arbejdsgiver ikke vælger at udbetale løn - er det kun medlemmer af FOA Roskilde der kan få 
konfliktunderstøttelse. 

Indmeldelse i FOA Roskilde kan foretages nemt og hurtig på FOA Roskildes hjemmeside. 

I oktober måned har den danske Fagbevægelse fået 2 vigtige sager igennem. Det er lykkedes at få 
gennemført ret til tidlig pension, til dem der har været mange år på arbejdsmarkedet, og en ny 
bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er blevet vedtaget. 

Dette er endnu et bevis på, at den Danske model virker! At vi når længere når politikere, arbejdsgivere 
og fagbevægelsen sætter sig sammen, og i fællesskab løser de udfordringer vi står overfor som samfund. 

Corona har desværre betydet, at vi i år må aflyse den årlige juletræsfest i Roskildehallen. Det er vi 
selvfølgelig ærgerlig over, men ser frem til, at vi forhåbentlig kan byde jer velkommen til Juletræsfest 
igen i 2021. 

Husk at vi i FOA Roskilde har sommerhuse på Møn og i Lalandia som udlejes til jer medlemmer. Se priser 
og regler på vores hjemmeside. 

Jeg vil ønske jer alle til glædelig jul og godt nytår. 

Tak til jer alle for den store samfundsindsats i har ydet i en svær periode, og pas godt på jer selv og jeres 
familie. 

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 

 
 

Kalender 2021. 
Se her hvordan du får din kalender for 2021. 
 
 
Læs mere  
 

 

 
 

Af formand Grethe Hansen 

 
Aktivitetsprogram for vinter 2020. 
Der er desværre en del aflyste aktiviteter i denne tid. 
Se her hvilke aktiviteter der er aflyst. 
 
 
Læs mere 

 

Seniorklubben 

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
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/seniorklub

