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Kære medlemmer. 

Godt nytår til jer alle. 

Så kom den besked, mange har ventet på. Vores statsminister har 
udtalt, at Danmark kan genåbnes. 

Selv om smittetrykket er højere end nogensinde, ser det godt ud. 
Immuniteten i Danmark er høj, og for de fleste, giver omikron heldigvis et mildere forløb. 

Fra den 1. februar er der ikke længere restriktioner i Danmark. 

Det er i store træk meldingen fra vores statsminister.  
Meldingen fra FOA er: Vi er glade for, at det går godt, og vi er som alle andre, glade for at 
samfundet kan genåbnes. Men når der fortsat er udsigt til, at mange flere vil blive 
smittede, og arbejdspladserne yderligere presset, så må vi ærligt sige: Der er bare ikke 
mere at presse med.  
Med højere smittetryk kommer vi til at se dagtilbud lukke ned, og Plejecentre, 
ældrepleje, botilbud samt rengøringsområder stå med alvorlig mangel på personale - igen 
igen.  
Heldigvis er der færre der bliver indlagt, og det er de få, der får alvorlige sygdomsforløb.  
Men jeg er bange for, at den øgede smitte vil holde flere FOA-medlemmer hjemme med 
sygdom. Det betyder, at de der er tilbage, skal arbejde mere - og det har I gjort i alt for 
lang tid. Det kræver, at de lokale ledere nu melder klart ud, hvilke arbejdsopgaver der 
ikke skal udføres, når der mangler personale, så ikke det er FOA’s medlemmer, der står 
med ansvaret når sygemeldingerne stiger i den kommende tid. 
Det kræver synlig ledelse, det kræver planlægning. 
Kæmpe tak til alle jer der har taget ansvar. Taget imod vaccinerne. Passet på hinanden og 
vores fællesskab.  
Der er sat dato for afdelingens generalforsamling, som vi håber kan gennemføres. Så sæt 
X i kalenderen den 27.april 2022 på Scandic Hotel i Roskilde. 

Der kommer mere info i næste nyhedsbrev, hjemmeside og på mail. 

FOA Roskilde arbejder positivt med på genåbningen af Danmark, og glæder os til et lunt 
forår på alle måder. Den sidste Marathon Corona slutspurt må vi igennem sammen, så 
pas godt på jer selv alle sammen. 
 

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 

 
Hyld velfærdens talenter. 
Nominer en kollega der gør en forskel for andre. 
 
 
 
Læs mere 

 
 

Kvindernes internationale kampdag d. 8. marts 2022. 
 
 
 
 
Læs mere 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Faggruppelandsmøde. 
Læs mere om faggruppelandsmødet d. 31.08 – 01.09 2021.  

 
 
Læs mere her                                                                                                                                    
 
 
Opråb fra FOA: Pædagogisk ansatte står stadig i Corona-fronten.  
 
 
 
Læs mere her                                                                                                                                    
 

 
 
 
 

Pædagogisk sektor  

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde
https://www.foa.dk/forbund/medlemsservice/selvbetjening/min-post-uden-login
https://www.pensam.dk/om_pensam/talent/nominer-talent-2022
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/sektorer/padagogisk/nyt-fra-sektoren
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/sektorer/padagogisk/nyt-fra-sektoren
https://www.foa.dk/forbund/presse/debatindlaeg/global/news/debatindlaeg/2022/januar/opraab-fra-foa-paedagogisk-ansatte-staar-stadig-i-corona-fronten
https://www.foa.dk/forbund/presse/debatindlaeg/global/news/debatindlaeg/2022/januar/opraab-fra-foa-paedagogisk-ansatte-staar-stadig-i-corona-fronten


 
 
 
 

 
 

Ekstraordinær generalforsamling i Servicesektoren. 
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Servicesektoren. 

 
 
 
Læs mere 

 
 

Servicesektoren 
 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/sektorer/service/bestyrelsen

