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 Roskilde 
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen 

 

Kære medlemmer.  

Nu ser det ud til, at vi er ved at være over den værste Corona tid. Vi 
kan smide mundbindet de fleste steder, og flere og flere bliver 
vaccineret. 

Som jeg har sagt mange gange tidligere, kan I være stolte over jeres 
indsats i denne lange og svære tid. Med jeres faglige kunnen, er vi kommet igennem det 
her, langt bedre end de lande vi normalt sammenligner os med. 

Vi stemte ja til overenskomsten, og sygeplejerskerne har nu af to omgange stemt nej. 
Dette betyder, at de nu skal i konflikt fra lørdag den 19. juni.  

Vi har sendt orientering ud til de områder, hvor vi bliver berørt af sygeplejerskernes 
konflikt. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, er der links nederst i 
nyhedsbrevet med alle informationer, og ellers skal du kontakte din tillidsrepræsentant. 

3.F har varslet sympatikonflikt i landets kommuner og Regioner i et forsøg på at få lavet 
overenskomst med Nemlig.Com. 

Hvis det kommer til at påvirke din arbejdsplads, kan du kontakte FOA Roskilde for råd og 
vejledning, umiddelbart ser det ikke ud til, at vi vil blive berørt af det. 

Vi har også fejret vores velfærdstalenter, og vi har været så heldige i FOA Roskilde, at 
have 3 medlemmer som blev nomineret til årets velfærdstalent af sine kolleger. 

Husk at gøre brug af vores medlemstilbud på leje af vores sommerhuse og lejlighed i 
Spanien. Vi har også rabatbilletter på Bob Bonland og cirkusland. 

 

Rigtig god sommer til jer alle 

 

1. Guide til medlemmerne: Fagbladet har lavet en guide om, hvad konflikten betyder for 

medlemmerne. Den finder I her:  

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2021/04/28/Sygeplejerskestrejke-Det-betyder-det-for-

dig 

 
På afdelingens vegne 

Bo Viktor Jensen 
Afdelingsformand 
 
 

https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2021/04/28/Sygeplejerskestrejke-Det-betyder-det-for-dig
https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2021/04/28/Sygeplejerskestrejke-Det-betyder-det-for-dig


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 

 

BonBon-Land. 

Køb billetter igen i år. 

 
 
 
Læs mere 

 
 

Særlig ferietillæg. 

Se her ændringerne i udbetaling af ferietillæg. 
 
 
 
Læs mere 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kernetrivsel samt arbejdsglæde. 
Kom til foredrag med Henrik Krogh omkring langtidsholdbar arbejdsglæde 
samt kernetrivsel. 
  
Læs mere her                                                                                                                                    
 

 
 
Sommerhilsen fra Pædagogisk Sektor. 
 
 
 
Læs mere her                                                                                                                                    
 

 
 

 
 
 

Pædagogisk sektor  

Servicesektoren 
 

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-kls/nyheder/global/news/afdelingsnyheder/kls/2020/ferietillaeg-aendring-i-aar
https://scredak.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/kernetrivsel
https://scredak.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/kernetrivsel
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/sektorer/padagogisk/nyt-fra-sektoren
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/sektorer/padagogisk/nyt-fra-sektoren


 
 
Kernetrivsel samt arbejdsglæde. 
Kom til foredrag med Henrik Krogh omkring langtidsholdbar arbejdsglæde 
samt kernetrivsel. 
 
Læs mere 

 
 

Velfærdstalenter 2021. 
Tillykke til de 100 velfærdstalenter. 
 
 
 

 

 

Læs mere 
 

https://scredak.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/kernetrivsel
https://www.pensam.dk/nyheder/2021/talent100

