
 

 

 

Fordele ved medlemskab af FOA 

Indmeldelse kan ske på www.foa.dk 

 eller du kan kontakte FOA Roskilde på tlf. 4697 1990. 

 
I FOA Roskilde samarbejder vi med din arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant, for at 
sikre dig optimale løn- og arbejdsvilkår. Med FOA Roskilde i ryggen bliver dine forudsætninger 
for et godt og retsligt arbejdsliv styrket!   

Som medlem af FOA Roskilde er du med til at fastholde de gode rettigheder, som vi har opnået 
gennem aftalte overenskomster. Du er også med til at stille krav om nye forbedringer og kan 
stemme til din overenskomst.  

 

Som medlem i FOA Roskilde får du personlig rådgivning og faglig bistand af FOAs 

kompetente sagsbehandlere om alt, der vedrører dit arbejdsliv:  

• Jobsøgning og jobmuligheder 
• Løn, løntjek, løn under sygdom, overtidsbetaling, helligdagsbetaling, seniordage 
• Stress, sygdom, barsel og arbejdsskader 
• Fysiske og psykiske arbejdsforhold 
• Opsigelse, opsigelsesvarsler og fortolkning af love og regler m.m. 
• Uddannelse og kurser 
• Forhandling af overenskomst, der sikrer din løn, 6. ferieuge, barns 1. og 2. sygedag 
• Bisidder af tillidsrepræsentant ved sygesamtaler med ledelsen 
• … og meget mere, der sikrer dit arbejdsliv! 

 

Derudover får du adgang til kontante medlemsfordele: 

• Studierabat på bøger 
• FOA Pluskort – rabat over 1300 steder 
• Forbrugsforeningen – optjen bonus i 4.500 butikker  
• PenSam Bank og Forsikring, der har mange fordele 
• Leje af feriehuse på Møn og i Lalandia Rødby  
• Arrangementer for familien (f.eks. Bon Bon-Land, Cirkus Arena og juletræsfest)  

 

Kontingent for fagligt medlemskab pr. 1. januar 2022 

Kun fagforening  Pris (pr. måned)  

Fuldtidsforsikret  398,00 kr. 

Deltidsforsikret  339,50 kr. 

Ansat 0 til 15 timer  172,50 kr. 

Fleksjob uanset timetal  398,00 kr. 

Elevkontingent – indtægt under 19.728 kr.  70,00 kr. 

HUSK: Fagligt kontingent samt A-kasse er fradragsberettiget! 

 
 

Du er velkommen til at kontakte FOA Roskilde eller din TR (tillidsrepræsentant), 
og vi ser frem til at byde dig velkommen, som medlem af FOA Roskilde. 


