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 Roskilde 
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen 

 

Kære medlemmer.  

 

Så er sommeren ved at slutte, og vi går den mørke tid i møde. 

Til gengæld er det dejligt, når der er noget som kan gøres nemmere og 
bedre for lønmodtagere i deres arbejdsliv. 

Efter lang tids pres på vores politikere, er det nu lykkedes at få vedtaget omsorgsloven, 
som betyder, at alle lønmodtagere kan få op til 5 omsorgsdage i hvert kalenderår. 

De dage kan for eksempel bruges til at hjælpe ens børn eller et ældre familiemedlem, 
hvis der er et behov for, at man er til stede.  

Når vi taler om omsorgsorlov, er den ulønnet. Reglerne kan findes på vores hjemmeside. 

Mere end 1200 tillidsvalgte har været på løntræf i Fredericia for at styrke Forbundets 
arbejde med løn til vores medlemmer. Arbejde som både omhandler korrekt løn og 
lokalløn, men også udtagelse af lønkrav til vores overenskomstforhandlinger. 

Valgkampen til det kommende Folketingsvalg fylder allerede en del i mediebilledet. Lige 
nu venter vi blot på, at vores Statsminister skal trykke på valgknappen, så vi også kender 
datoen for Folketingsvalget. Vi støtter ikke politiske partier økonomisk i FOA, men det er 
klart, at vi under valgkampen vil oplyse, hvem der vil lønmodtagerne og vores 
medlemmer det bedste. Her må vi vel nok indrømme, at de partier der kommer med 
udtalelser om mere udlicitering af pasning af vores børn og ældre, samt store besparelse 
på medarbejdere ansat på det offentlige område, ikke er noget vi er specielt glade for. 
Det betyder som regel, at nogen skal løbe stærkere end det de allerede gør i dag. 
Udtalelse om mere løn til offentligt ansatte er også en debat, som vi kommer til at høre 
mere i valgkampen. 

Under alle omstændinger vil jeg, uanset hvilket parti man stemmer på, opfordre alle til at 
bruge sin demokratiske ret til at stemme. Der er stadig mange lande, hvor man ikke har 
den ret. 

 

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 
 
Billetter til BonBon-Land. 
BonBon-Land er åben. Se her hvordan du igen i år kan købe billige billetter. 

 
 

 

 

Læs mere 
 
Køb uhyggeligt billetter til Halloween Cirkus. 
Halloween Cirkus har åben fra d. 13. - 31. oktober. Køb dem gennem FOA 
Roskilde og få rabat. 
 
 
Læs mere 

 
 
 
 

 
 

Medlemsmøde om Den Pædagogiske Assistent uddannelse. 

 
 
 
Læs mere her                                                                                                                                    
 

 

Den pædagogiske assistent uddannelse har 25 års jubilæum i år. 

 
 
 
Læs mere her 
 

 
 
Bliv klar til børneområdet – Merit på PA. 
 
 
 

Læs mere her 
 

 
Prøv AMU kurset Anerkendende kommunikation. 
 
 
 
Læs mere her 

 

Pædagogisk sektor  

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/billetter-til-bonbonland
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/cirkusland
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/afdelinger/foa-roskilde/sektorer/padagogisk/uddannelse
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/sektorer/padagogisk/uddannelse
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/sektorer/padagogisk/uddannelse/kurser

