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UDGIVER:
Fag og Arbejde,
Roskilde afdeling
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REDAKTION:
Bo Viktor Jensen, ansvarshavende
Asger Poulsen
Vibeke Andersen
Tove Buhl
PRODUKTION:
Grønagers Grafisk Produktion AS
Tlf. 46 75 64 64
Oplag:
5.250 eksemplarer
Opmærksomheden henledes på,
at de synspunkter, der fremføres
i læserbreve til Lokalbladet, ikke
nødvendigvis dækker de samme
holdninger og synspunkter, som
FAG og ARBEJDE Roskilde står for.
Busforbindelser til Fuglebakken 2:
Buslinie 358 og 600 S
FAG OG ARBEJDE
Fuglebakken 2, Himmelev
4000 Roskilde
FAGLIG AFDELING:
Telefon 46 97 19 90
Telefax
46 97 20 14
E-mail
roskilde@foa.dk
Hjemmeside www.foa-roskilde.dk
Giro konto nr. 898-2694
Netbank konto nr. 5396-0394055
A-KASSEN:
Telefon 46 97 19 90
Telefax
46 97 20 13
E-mail
akas036@foa.dk
KONTORTIDER:
Mandag kl. 10.00 – 15.00
Tirsdag kl. 10.00 – 15.00
Onsdag kl. 10.00 – 15.00
Torsdag kl. 10.00 – 17. 00
Fredag kl. 10.00 – 12.00
OBS!
Vær opmærksom på, at Faglig afdeling
og A-kassen har forskellige telefax numre
og forskellige E-mailadresser.

SAGER, DER GØR EN FORSKEL
En social og sundhedsassistent har med hjælp fra FOA Roskilde fået forhøjet
sin méngrad og får nu ekstra 12.869 kr. udbetalt fra Arbejdsskadestyrelsen.
Méngraden er også øget, her træffes afgørelse senere om den konkrete
beregning af medlemmets erstatning.
Mere end 120.000 kr. er på vej til vores medlemmer fra en privat arbejdsplads,
hvor der var fejl i lønningerne.

DEADLINE
Det er vigtigt at overholde deadline for videre
forarbejdning af FOA bladet.
Materiale til FOA Roskilde’s lokalblad skal
være afdelingen i hænde senest:
Nr. 1 2012: Den 20. december 2011
Nr. 2 2012: Den 20. februar 2012
Nr. 3 2012: Den 23. april 2012
Nr. 4 2012: Den 30. juli 2012
Nr. 5 2012: Den 23. august 2012
Nr. 6 2012: Den 18. oktober 2012
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GENERELT
LEDER

AFSKED MED
VKO-BANDEN
af Bo Viktor Jensen,
afdelingsformand

Valget er overstået, og når Lars Løkke og hans
ministerhold i dag forlader Amalienborg er det slut
med VKO banden. Og det skal ligge helt fast, det
er ikke en regering, som almindelige danskere/
vælgere skylder en tak.

hvor indsatsen mod forurening ligesom blev glemt
til fordel for nogle af Venstres landbrugsvenner.
Plus vores ry i udlandet ikke blev særligt godt, da
vi med paranoide overskrifter og tvangstanker
pludselig skulle til at lave lukkede grænser.

VKO-banden vil gå over i den politiske historie
som blokpolitikkens hårdeste spiller. Den spildte
10 år med blokpolitik i stedet for at fremtidssikre
vores land. VKO- banden efterlader et land med
et underskud på 85 mia. kr.

Ja der er mange historier, når man kigger tilbage
gennem de sidste ti år. Og hvorfor skal de så
nævnes nu.

VKO-banden efterlader også en folkeskole i
ruiner anført af en lidt problematisk person ved
navn Haarder, der har snakket meget, men intet
udført. Jeg kan huske historien om en udenrigsminister, der ikke nåede frem til tiden på grund
af afholdelse af noget ferie. Jeg kan også huske
en konservativ golfspiller, som brugte mere tid
på jagt og golf - end at koncentrere sig om at
sætte en dagsorden for f.eks. erhvervslivet, der
kunne skabe noget vækst. Jeg kan huske en Lars
Løkke, som overbetalte vores private sygehuse,
og en Henriette Kjær, som ikke helt havde styr
på økonomien. Jeg kan huske Birthe Rønn, som
igen og igen trådte frem på en skærm, hvor de
fleste af os måtte ryste lidt på hovedet, også andre
typer kan vi huske, vi kan huske en Inger Støjberg,
som sendte masser af vore ledige kontanthjælpsmodtagere på fuldstændig vanvittige former for
aktiveringskurser. En Brian Mikkelsen, som ikke
kunne få skattelettelser nok, i hvert fald ikke til
sine rige erhvervsvenner. En regering for de få
og de velbjergede, men ikke for de almindelige
mennesker. VKO-banden efterlader et land, hvor
infrastrukturen overhovedet ikke fungerer, og

Jo det skal de på grund af, at lige siden vi har fået en
ny regering, er den blevet bombarderet fra alle sider
fra den nye opposition om, hvordan ting skal gøres.
Jeg konstaterer blot: ”Giv dem nu en chance!”
eller skal vi sige; ”De skal have en chance. En
chance for at genopbygge et land, som en tidligere
regering ikke har været særlig gode til at vedligeholde. Vi kan alle sammen huske, at en mand stod
frem og sagde, at nu kunne vi faktisk købe hele
verden. Det gik fantastisk godt i dette lille land.
Det var måske der, vi skulle have fremtidssikret
vores land. Det var måske der, vi skulle have brugt
pengene på andre ting end skattelettelser til de
mest velbjergede mennesker+++
Nu er der andre, der får muligheden for at sætte
sig i stolen. Vi venter alle spændt. Det bliver ikke
nogen nem opgave, det viser sammensætningen
med al tydlighed. Man kan vel sige på ganske
almindelig dansk, at vi tabte valget, men vi vandt
regeringsmagten. En yderst vanskelig konstellation at få disse ting til at fungere, men pointen er,
at selvfølgelig skal de have chancen for at prøve
at skabe noget her.
fortsættes på side 4
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SUCCES MED LØNKRAV TIL
PRIVAT ARBEJDSGIVER!
I knap et år har FOA Roskilde kæmpet indædt for mange af vores FOA
medlemmer hos en privat arbejdsgiver indenfor pleje- og omsorg samt
handicaphjælp i Greve.
De mange FOA medlemmer har fået udbetalt en forkert løn – løn som ikke
svarede til overenskomsten.
Der er hentet over 120.000,- kroner hjem til medlemmerne.
Sagen viser med alt tydelighed, at det godt kan betale sig, at man altid
tjekker sin månedlige lønseddel og sammenholder den med de arbejdstider, man har afviklet samt de tillæg, som man er berettiget til.
En fordel ved at være medlem af FOA er, at man altid er velkommen til at få
gennemført et løn tjek. Dette løn tjek kan også aftales til at blive gennemført
ude i din virksomhed. Kontakt din tillidsmand for at aftale dette.
Private område i FOA Roskilde
Asger Poulsen, afdelingsnæstformand
Lone Zibrandtsen, projektsekretær

LEDER
fortsat fra side 3
Vi håber, at den nye regering i sin periode også
vil komme med udspil om, de mennesker, som
ikke har udsigt til efterløn. Hvad skal der ske
med dem? Skal der laves nogle specielle regler
for arbejdsmiljøet, som gør, at folk ikke bliver
så nedslidte i de erhverv, som virkelig belaster
dem i deres arbejdsliv, eller dem, der skal være
på – bliver tvunget til at blive længere på arbejdsmarkedet.
Der er sparet mere end 18.000 kommunale stillinger de seneste år. Og der følger formentlig nye
tusinder i de kommende uger, når en lang række
kommuner igen sparer i budgettet for 2012. Det
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går ud over de helt centrale velfærdsopgaver. Vi
har sagt det tusindvis af gange og kan kun sige
det igen: ”Der bliver færre til at passe vores børn,
færre til at undervise dem, færre til at yde pleje og
omsorg til de ældre, som har lagt en pæn portion
penge i kassen i deres arbejdsliv”. Det skal og må
og kan også gøres meget bedre, end det har været
gjort. Til lykke med en ny regering.
Jeg vil slutte med at ønske alle medlemmer i FOA
Roskilde en glædelig jul og godt nytår og håbe, at I
vil benytte jer af de tilbud, vi har i FOA Roskilde her
i december måned med vores juleteater, vores juletræsfester på Prindsen og vores julemærkemarch.

GENERELT

VELFÆRDSKONFERENCE
FOA har sammen med 10 andre organisationer på det offentlige
arbejdsmarked afholdt velfærdskonference i september.
Valget til Folketinget har vist, at et flertal i befolkningen ønsker ny og styrket velfærd.
Det betyder, at kvaliteten i den offentlige sektor
kan genoprettes, og at forringelserne i dagpengesystemet kan ophæves.
Knap 700 deltagere fra de 11 faglige organisationer var samlet for at diskutere fremtidens
velfærdssamfund.
De 11 faglige organisationer repræsenterer
tilsammen omkring 500.000 medlemmer, der
arbejder i det offentlige.
FOA er blandt initiativtagerne til konferencen, fordi
de seneste års velfærdsdebat har været yderst
mangelfuld. Det er blevet en taldiskussion med
mange nuller. Dermed også blevet økonomernes
diskussion. FOA vil have debatten ned fra de højere
luftlag, have ansigter på og høre fra dem, der er
eksperter på hverdagens velfærd - nemlig de
offentligt ansatte, og det fik vi.
Blandt temaerne på konferencen var, hvordan vi
undgår en udhuling af serviceniveauet, konsekvenserne af udlicitering, hvordan vi undgår a- og
b-hold i sundhedsvæsenet, og hvordan vi forebygger
sociale problemer.

Budskabet fra deltagerne var:
• Det er nødvendigt at stoppe de nedskæringer
og fyringsrunder, som har præget især den
kommunale sektor.
• Der er brug for et opgør med den rygmarvsopfattelse, at samfundet altid kan spare penge
ved at udlicitere.
• Det er nødvendigt at investere i videre- og
efteruddannelse for den offentlige sektor.
• Vores samfund skal måles på, hvordan vi
behandler vores svageste. Derfor er der behov
for en langt mere ambitiøs tilgang til socialt
forebyggende investeringer.
Man kan læse mere om konferencen på www.foa.dk

HUSK
AFDELINGSGENERALFORSAMLING
I FOA ROSKILDE
Torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00
Dagsorden og yderligere oplysninger
følger i FOA’s lokalblad nr. 1/2012.
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Interview med Borgmester i
Lejre Mette Touborg.

LEJRE
– EN KOMMUNE I FORANDRING

Af Asger Poulsen & Lone Zibrandtsen
FOA har sat Borgmester Mette Touborg (SF) i
stævne og vil gerne høre borgmesterens syn på
fremtiden i Lejre Kommune.
Mette Touborg giver et fast håndtryk, og vi sætter
os ned i borgmesterkontoret, som dog flyttes til
Allerslev i løbet af efteråret. For at mindske driftsomkostningerne samles de tre rådhuse nu til to,
henholdsvis i Allerslev og i Hvalsø.
Med faldende befolkningstal og specielt faldende
børnetal er også Lejre ramt af skole- og institutionslukninger for at kunne opfylde budgetkravene. Mette er i gang med sit andet budget,

som nu skal udmøntes. Specielt udmøntningen
indeholder svære beslutninger – og ændringer,
som uanset hvor meget, man end forsøger, vil
ramme nogen. Besparelser kan dog ikke undgås.
Lukning af de tre skoler i Gershøj, Bramsnæs og
Glim vil give kommunen en besparelse på 40 mio.
kr., som i stedet bruges til nødvendige investeringer
på skoleområdet. Dvs. besparelsen flyttes ikke
fra området, hvilket var en meget vigtig forudsætning for beslutningen. Udover skolelukningerne
har det faldende børnetal også betydet store
ændringer på daginstitutionsområdet. En stor
del af de kommunale dagplejere er nedlagt som
følge af en mangel på 80 børn i alderen 0 til 3 år.

Borgmester Mette Touborg har indtil nu undgået klip i sit velfærdskørekort.
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Denne beslutning har bevirket en stor opstandelse
blandt dagplejere, hvoraf mange er organiseret
i FOA. Mette er ligesom FOA meget ked af, at
ændringerne har fundet sted, men håber at den
nye struktur alligevel vil styrke både kvalitet og
økonomi.
Konstante besparelser fremmer stress ved de
øgede arbejdsmængder og rammer de medarbejdere, som er tættest på borgerne. Mette er klar
over dette, men sætter sin lid til, at medarbejdere
og gruppelederne via et godt samarbejde vil sikre,
at alle opnår gode arbejdsmiljøvilkår. Eksempelvis
må der med færre hænder effektiviseres, så
funktionstunge opgaver automatiseres og/eller
omlægges, så FOA’s medlemmer skånes mest
muligt.
Der vil givetvis være dagplejere, der med stor
forældreopbakning fortsætter i privat regi. Mette
fortæller, ”at mange private dagplejere desværre
på sigt vil være omkostningsfyldt for kommunen
pga. lovbestemte tilskud til private dagplejere. Det
vil yderligere betyde, at kommunen så igen skal
reducere de kommunale tilbud. Det er et svært og
ømtåleligt emne – for alle vil jo børnenes bedste”,
slutter Mette.
En af de andre hårde besparelser, der har fundet
sted, er på kommunens administration og på
ledelsesniveauerne. Sidstnævnte har betydet, at
gruppelederne, som også er FOA medlemmer, har
fået et større ledelsesrum. Mette er overbevidst
om, at det er rigtig godt for både personale og

borgere, at ledelse sker så tæt på borgerne som
muligt. Gruppelederne er i gang med at forstærke
deres lederkompetencer igennem akademiuddannelsen.
Da Mette for godt to år siden satte sig i borgmesterstolen, valgte hun en vision om, at Lejre Kommune
skulle drives af langsigtede, holdbare politiske
beslutninger, således at udviklingen også fungerer
i 2020. Det arbejde præger meget af Mettes daglige virke og de aktiviteter, der sættes i gang.
Mette er samtidig meget optaget af, at både
personale og borgere inddrages i udviklingsområder. Eksempelvis har en nedsat arbejdsgruppe arbejdet med Integrationspolitik og
omdøbt dette til Velkomstpolitik. Bare ændringen
i overskriften viser Lejres positive og mere pragmatiske holdning til integration.
For Mette er det vigtigt at pointere, at en god
arbejdsplads i Lejre kommune skabes gennem
de ”gode fortællinger”. Det er ikke altid ”bare godt”
at arbejde i privatregi – der er masser af gode
arbejdspladser i kommunerne. Vi skal blive bedre
til at tale om alt det gode på arbejdspladserne, de
gode historier, de sjove episoder – det fremmer
både arbejdsmiljøet og ens egen dagligdag”, siger
Mette. I fremtiden vil Mette gerne have – at der
også kommer en overskrift – ”Lejre Kommune –
et godt sted at arbejde!”

7

GENERELT

LEJE AF SOMMERHUSENE
I BLOKHUS OG PÅ MØN 2012
Udlejning af afdelingens sommerhuse
finder sted efter ”først til mølle” princippet.
Det er derfor en god ide at reservere, så
snart man ved, hvornår man vil leje.
Blokhus
Sommerhuset i Blokhus står nyrenoveret fra
2010, med nyt badeværelse. Huset er røgfrit.
Møn
Bøjen er, som det nyeste sommerhus, opført i 2006.
Dette sommerhus er allergifrit, dvs. man må ikke
medbringe kæledyr eller ryge i huset.
Lejebetingelser
Alle lejemål for en uge eller en weekend starter
fredage kl. 16.00.
Sommerhusene kan også lejes i enkeltdage eller
f.eks. i en weekend.
Reglerne for lejemål på under 1 uges varighed er,
at disse tidligst kan aftales endeligt 1 måned før
det ønskede tidspunkt.
Når sommerhusene reserveres, skal der inden 8
dage betales et depositum på 50 % af lejen, før
lejeaftalen er endelig. Senest 8 dage før lejemålets påbegyndelse betales de resterende 50 %
af lejen, og nøglen udleveres.
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Husene
Sommerhuset i Blokhus samt sommerhuset
Bøjen på Møn er begge elopvarmede, og der skal
derfor ved ankomst og afrejse aflæses el-måler
og noteres forbrug af kilowatt på den udleverede
seddel. Når nøglen til sommerhuset afleveres, afregnes der samtidig for el-forbruget med kr. 3,25
pr. kilowatt.
Husene er udstyret med rigeligt porcelæn, glas,
bestik, gryder, kaffemaskine, støvsuger, radio,
fjernsyn, dyner, hovedpuder, brændeovn, opvaskeog vaskemaskine samt tørretumbler m.m. (Blokhus har trådløst internet).
Slutrengøring
Huset skal være rengjort ved afrejsen. Det vil sige,
at du selv skal sørge for at gulve vaskes, tæpper
støvsuges, og alle flader vaskes af. Køkken og
badeværelse rengøres grundigt. I køkkenet
afvaskes komfur, køleskab, emhætte og borde.
Ved utilstrækkelig rengøring vil der blive foretaget en
slutrengøring på lejerens regning (ca. kr. 1.200,- ).
Forlad sommerhusene i den stand, som du
selv ønsker at modtage det.

GENERELT
PRISER GÆLDENDE FOR ÅR 2012
Fra og med uge 16 til og med uge 43:

Øvrige uger:

BLOKHUS:
Sommerhus:

1 uge
pr. dag
weekend

kr. 3.200,kr. 500,kr. 800

kr. 2.000,-

MØN:
Bøjen:

1 uge
pr. dag
weekend

kr. 2.800,kr. 400,kr. 800,-

kr. 1.500,-

Betaling kan ske kontant, ved check eller på
bankkonto 5396 0394055. Afdelingen tager
ikke imod dankort.
HUSK: Ved indbetaling at oplyse medlemsnr.
(cpr.nr.), samt hvilket sommerhus og i hvilken
uge sommerhuset ønskes.
OBS! Der ydes IKKE rabat på weekend- og
dagspriser, men alene på lejeprisen for en HEL
uge i de uger, der falder udenfor uge 16 til og med
uge 43.

Ønsker du at reservere et sommerhus, eller har du
spørgsmål til udlejningen, kan du kontakte:
Janni Schneider, tlf. 46 97 19 92 eller pr. e-mail
roskilde@foa.dk .
Afdelingen har indgået en samarbejdsaftale med
FOA Ålborg om, at deres medlemmer også kan
benytte vores sommerhuse, dog først efter at
medlemmer af FOA Roskilde har haft mulighed
for at leje sommerhusene. Fra den 1. marts 2011
gives medlemmerne af FOA Ålborg adgang til
sommerhusene på lige vilkår, og det er også her
”først til mølle” princippet.

FERIELEJLIGHEDER
I BUDAPEST

MALERIER PÅ DIT
AFDELINGSKONTOR

FOA Roskilde har indgået aftale om
udlejning af 5-stjernede ferielejligheder i
Budapest til favorable priser.

Skiftende udstillinger i FOA Roskilde

FOA Roskilde står ikke selv for udlejningen, det gør Skagarrak Tours, som
kan træffes på telefon +36 1 225 0329
eller læs mere på hjemmesiden
http://www.skagarrak.hu.

FOA Roskilde er startet på noget nyt.
Vi har skiftende kunstnere til at udstille
deres billeder på vores førstesal.
I november og december er det Eva
Bruselius, der udstiller.
I kan se eksempler på hendes produktion
på www.galleri-ebj.dk.
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BESØG PÅ
SOSU-SKOLEN I GREVE
Uge 36 var skolekampagneuge, og FOA besøgte
SOSU-Skolen i Greve den 7. september 2011.
Både FOA Roskilde, FOA Køge, FOA Ungdom og
A-kassen samt PenSam var på skolebesøg.
Det blev en god dag med aktiviteter og mange
spørgsmål.
FOA afdelingerne uddelte morgenbrød til alle
elever fra kl. 7.30, og i løbet af dagen fik eleverne
æbler og brochurer om efterlønsordningen af en
ældre dame, som viste sig at være en udklædt
Maria Kryger fra FOA Ungdom.
Igennem hele dagen kunne der stilles spørgsmål
til både FOA’s faglige afdeling, FOA’s A-kasse
og PenSam. Og der var mange spørgsmål til alle
parter. Folketingsvalget den 15. september 2011
og elevlandsaktiviteten den 8.-9. oktober 2011
var også et tema, som blev drøftet på dagen.
Ved skolebesøget medbragte FOA en quiz.
Vindere af quizzen lokalt blev Christly Kristensen,
FOA Køge og Bolette Christensen, FOA Roskilde.
Blandt alle FOA afdelingernes indsendte
quiz-svar blev der trukket lod om et kroophold.
De heldige vindere blev Gülizar Bayhan fra
Roskilde afdeling og Jane Olesen fra Aalborg
afdeling. Forbundet har sendt gavekort ud direkte
til vinderne.
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En spændende og hyggelig dag, hvor vi fik talt
med mange elever - og de med os.
Ea Højholt Kristensen og Lone Hansen

GENERELT

FOA PÅ KRÆMMERMARKED
Tre hektiske – sjove og givtige dage på
Roskilde Kræmmermarked.
Så skete det igen - i dagene den 5., 6 og 7. august
var FOA Roskilde sammen med 3F og Metal at
finde på Roskilde Kræmmermarked, tre dejlige,
sjove, inspirerende OG også lange dage
Standene var bemandet med undertegnede samt
FTR/TR fra FOA og Maria fra FOA ungdom som
alle frivilligt lagde timer på standen på skift fra
kl. 09.00 til kl. 20.00. Timer, hvor vi snakkede med
store og små - om stort og småt.

Ud over det at få en faglig snak, hvilket Maria også
prøvede at få med KRIFA-manden, var der mulighed
for at "slå" et slag for efterlønnen, hvilket mange
benyttede chancen til (med mere eller mindre held).
En særlig positiv oplevelse i år, fordi vi stod sammen med andre LO-forbund - måtte dette brede
sig som ringe i vandet, så vi næste år er rigtig
mange flere.
Sammen er vi stærke.
Vel mødt til næste år.
Lone Hansen

UNGDOMSUDVALGET
O

SA BLEV VALGET
ENDELIGT AFHOLDT!!
Den 15. september 2011 blev valget om Danmarks
regering afholdt.
FOA Ungdom gjorde sit for at synliggøre valget.
Maria og Ditte fra FOA Ungdom valgte at klæde
sig ud som ældre damer og dele æbler ud på
Køge Torv.
Budskabet var, at vi unge også bliver gamle en
dag, og vi ønsker os en værdig alderdom. Vi ville
også sætte fokus på vigtigheden i at stemme, og
det gjorde vi med klistermærker, hvorpå der stod
"sæt X den 15. september".
Det var en super sjov og hyggelig aktion!!
Nu står julen for døren.
Vi glæder os til at se en masse unge medlemmer
til FOA’s julearrangementer:)
GOD JUL OG GODT NYTÅR
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A-KASSE

NY LEDER AF
A-KASSEN I ROSKILDE
Erik Damgaard stopper som a-kasseleder pr. 31. oktober 2011, da han har
fået tilbudt stillingen som a-kasseleder i Sosu-afdeling, Frederiksberg
Kenneth Hede Alstrup starter som ny a-kasseleder for FOA Roskildes og
FOA Køges A-kasser pr. 1. november 2011.
Vi ønsker Erik held og lykke med det nye job og ønsker Kenneth velkommen.

PÆDAGOGISK SEKTOR
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PÆDAGOGISK SEKTOR

SÆT ALLEREDE NU X I KALENDEREN

MEDLEMSARRANGEMENT FOR
DAGPLEJERE OG ANDRE INTERESSEREDE
DATO: TORSDAG DEN 9. FEBRUAR 2012 FRA KL. 19.00 TIL CA. 21.00
STED: FOA-ROSKILDE, FUGLEBAKKEN 2, 4000 ROSKILDE
Pædagogisk sektor indbyder alle dagplejere til
en spændende aften, hvor vi får besøg af leder af
dagplejen i Odsherred Anette Haudal og
dagplejer Mette Jensen.
De vil fortælle om dagplejen i Odsherred.
• om dagplejeprofiler og formålet med disse
• motorikdagpleje
• idrætsdagpleje
• naturdagpleje
• specialdagpleje
• organisering af netværk
• organisationsstruktur

Kom og lad jer inspirere af en anden måde at
drive dagpleje på.
Tilmelding på tlf. 46971990 eller pr. mail:
ldla@foa.dk senest den 1. februar 2012
Ea H. Kristensen,
Sektorformand
Lissie D. Larsen,
Sektornæstformand
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KOST- OG SERVICESEKTOREN

MADMOD
3 medlemmer i Pædagogisk Sektor i FOA Roskilde har deltaget i det
spændende projekt MADMOD. Vi bringer her deres oplevelser med arbejdet.
Susan Nielsen, Roskilde
Så blev den nye kogebog, ”MADMOD” færdig.
Jeg er dagplejer i Roskilde, Vindinge, og jeg har
været heldig at få lov til at være med til at lave mad
efter de mange spændende opskrifter og prøve
dem af på mine dagplejebørn.
Det har været en kæmpe oplevelse at arbejde
sammen med FOA, Claus Meyer, dagplejere og
andre institutioner.
Bare det at prøve en masse anderledes opskrifter
af på vores legestue og mine egne dagplejebørn,
som har nydt godt af det her med
at lave mad, skrælle en kartoffel,
smage og andre ”mad-ting”.
Jeg har et barn, der er meget,
meget kræsent, men det er alligevel
lykkedes, at få barnet til at
smage og spise af retterne, og
for barnet en hel del ny mad.
Det er en enestående
mulighed for at give
børnene en god
start på et fantastisk
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”madliv”, med mange nye sunde retter. Børn skal
ofte smage på retterne 10-12 gange før de ved,
om de kan lide den.
Dagen hvor bogen blev udgivet, den 13. september
2011. var en kæmpe oplevelse.
Vi hørte mange taler og smagte på maden og
de gode rodfrugtsafte og grønkålssafte, skøn
nærende og god mad uhmmm, og dem har vi nu
opskrifterne på, så vi kan lave det efter og med
god samvittighed give videre til vores dagplejebørn og familier.
Bogen er blevet meget flot og kan købes i FOA.
God MADMOD’s hilsen Susan Nielsen.
Marie Renvald, Lejre.
Jeg er "madmor" i den integrerede institution,
Egebjerget i Lejre. Vi har en vuggestue med 18
børn, som jeg laver mad til hver dag.
Jeg har i løbet af dette forår deltaget i et kogebogsprojekt i samarbejde med FOA og Meyers
madhus. Jeg har været med i et testpanel, der
skulle afprøve opskrifter til den nye kogebog
"MADMOD". Jeg har givet tilbagemeldinger på
opskrifterne, hvordan børnene tog imod retterne,

PÆDAGOGISK SEKTOR

om det smagte godt, var der nok osv. Jeg har kunnet
komme med nye idéer til opskrifter.
Både børn, forældre og personale har været
positive over for projektet. Jeg har fået udvidet
min horisont med hensyn til nye retter og nye
råvarer. Børn og personale i Egebjerget har været
glade for at afprøve nye retter, og de har helt sikkert
fået "mod" på ny mad.

KOST- OG SERVICESEKTOREN

Det er rart, at bogen ikke kun indeholder opskrifter, men at der også er blevet plads til afsnit om
kræsenhed, diverse aktiviteter og leg.
Vi har dog i personalegruppen talt om, at det kan
være svært at afse tid til at lave frokost retterne i
det enkelte dagplejehjem, da vores børns aldersspredning kan være stor.
Alt i alt er det en rigtig flot og inspirerende bog.

Kogebogen "MADMOD" er allerede blevet brugt
meget, da vi også bruger opskrifter fra den, til
vores fælles maddage i hele institutionen, hvor
både vuggestue og børnehave får mad. Det er en
stor succes!
Det har været meget positivt at deltage og få ny inspiration i hverdagen, og det har givet mig meget viden og glæde i mit arbejde at være med i projektet.
Mange hilsner Marie Renvald.
Lisbeth Annemarie Knudsen, Lejre.
Jeg blev glædeligt overrasket, da jeg fik bogen
ind af døren og så det flotte resultat.
Bogen præsenterer sig flot. Den har en god størrelse,
der er nogle flotte og inspirerende billeder, som også
er spændende for dagplejebørnene at kigge med på.
Bogen er desuden rigtig god at bladre i, da den
har spiralryg. Jeg har haft bogen med op til mine
kollegaer i legestuen. De synes også, bogen er
spændende. Vi er enige om, at der er god inspiration til næste gang, vi skal lave fælles frokost.

Med venlig hilsen
Dagplejer Lisbeth Annemarie Knudsen

MADMOD
ER MERE END EN KOGEBOG
Den henvender sig til alle, der spiller en rolle i
små børns måltider – i køkkenet eller ved bordet,
professionelt eller som forældre. I bogen er der
velsmagende forslag til, hvordan børn fristes til
at spise for eksempel rosenkål eller spinat.
Der er ideer til større madoplevelser med børnene
– i køkkenet, omkring måltiderne, i naturen, i
haven, ved bålet eller når legen får frit løb.
MADMOD koster 170,- kr. og kan købes i FOA
Roskilde så længe lager haves.
Vibeke Andersen
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TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN

NYHEDSBREV FRA
TEKNIK- OG SERVICE-SEKTOREN
Tilmeld dig nyhedsbrevet FOKUS fra Teknikog Servicesektoren i forbundet, der udkommer
fire gange om året

FOKUS indeholder nyheder og relevant materiale
for dig, der er beskæftiget inden for Teknik- og
Servicesektoren.

Teknik- og Servicesektoren i forbundet har sit
eget nyhedsbrev, FOKUS, der udkommer fire
gange årligt.

Gå på www.foa.dk/Teknik-Service og tilmeld dig.

TEKNISK SERVICE - ET PRIORITERET VALG
Ny Pjece fra din sektor
Mange kommuner har i løbet af de senere år
gennemført omorganiseringer af den tekniske
service.
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Der er blevet centraliseret og rationaliseret, kommunale ejendomscentre er blevet
oprettet, der er indført teamstrukturer,
sammenlagt institutioner, stillinger er
blevet nedlagt, og
kompetence- og
ansvarsområder
er blevet omlagt.

Meningerne om sådanne omstruktureringer er
mange og delte.
Men hvad enten man er for eller imod, så er en ting
dog sikkert: Omstruktureringerne har indflydelse
ikke blot på de enkelte ansattes daglige arbejde
og arbejdsmiljø, men også på karakteren og kvaliteten af den tekniske service, som vil blive ydet i
kommunerne i årene fremover.

FOA har iværksat denne kvalitative undersøgelse
af den tekniske service på skoleområdet i 3 forskellige kommuner og har derfra udarbejdet pjecen
”Teknisk service – et prioriteret valg”.

Kan bestilles på www.foa.dk vælg: publikationer.

FOA LEDER

FOA-LEDER, ROSKILDE, GREVE OG LEJRE, ÅRGANG 3

12-12 FOA-LEDER KONFERENCE
Hvad er det, der gør, at Ulrik Wilbek har succes som coach?
• Hvem kendte noget til kvindelandsholdet før
Ulrik Wilbek begyndte at coache holdet?
• Hvilke forventninger var der ikke til herrelandsholdet, da Ulrik Wilbek overtog coach-jobbet?
• Hvilken leder vil ikke gerne engagere, motivere
og styrke fælleskabet blandt sine medarbejdere?
Vi trækker dig, som leder, frem i forreste linje og
med en praksisnær tilgang giver dig adgang til en
værktøjskasse, som du kan tage frem, når der i dit
team er behov for, at gruppen af medarbejdere
samles om hovedopgaven.
Det gælder om, at dit team af dygtige medarbejdere, samles om de kompetencer, som gruppen som gruppe besidder. Hvordan får du de
forskelligheder, der helt naturligt er blandt dine
medarbejder til at fungere på en måde, der gør, at
hovedopgavens fokus kan bevares?

Der vil være øvelser, der giver alle en fantastisk
refleksion over egen virksomhed.
Konferencen afholdes den 8.-9. marts 2012 på
Hotel Nørrevang.
Der er plads til 50 deltagere, så hurtig tilmelding
tilrådes.
Prisen er 2.495 kr. pr. deltager.
Kursusleder: Asger Poulsen, FOA-Leder Roskilde
Kursussekretær: Heidi Rasmussen, FOA Roskilde.
Tilmelding til Roskilde@foa.dk eller på telefon
46 97 19 90
Bindende tilmelding senest den 1. februar 2012
med oplysninger om navn, privat- eller arbejdspladsadresse samt EAN nummer.
12-12 konferencen er åben for alle FOA-Leder
medlemmer i Danmark.

At håndboldlandsholdet også skal kunne spille
fodbold, fortæller blot, at det er vigtigt at kunne
samarbejde under alle forhold.

FOA LEDER FYRAFTENSMØDE

Derfor har FOA-Leder skruet en praksisnær og
relevant 12-12 teambuildings konference sammen.
Det koster lidt investering i selve arrangementet,
men der ligger for fremtiden mange gratis værktøjer i din værktøjskasse, som du nemt og hurtigt
kan bringe i anvendelse blandt dine medarbejdere.

Foredragsholder er den i stress diplomuddannede Susanne Friis fra UCSJ.

Den 9. februar 2011 afholdes fyraftensmøde med emnet ”Hvordan takler du
som leder egen stress?”

Læs mere om arrangementet på FOA Roskildes hjemmeside www.foa-roskilde.dk.
Tilmelding sker til roskilde@foa.dk eller til
Janni Schneider på telefon 46 97 19 90.
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SENIORKLUBBEN

VEL MØDT I DET NYE ÅR
Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig
glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. På bestyrelsens vegne - tak
for hyggelig samvær i det forløbne år. Vi
glæder os til at være sammen med jer igen i
det nye år 2012.
Følgende arrangementer er planlagt:

Jan Lyngdorf kommer og fortæller om Borneo,
næsehornsfuglene og orkideernes land.
Husk at medbringe bestik og service.
Husk tilmelding og betaling til forårsfrokosten.
Pris pr. person kr. 100,Det er også muligt at tilmelde sig hos vores
kasserer Eva Hemmingsen 46 56 51 77.

NYTÅRSKUR
Tidspunkt: Mandag den 9. januar 2012 kl. 12.30.
Sted: Kildegården, Helligkorsvej 5, Roskilde.
OBS. i Håndboldklubbens lokaler.

FORÅRSFROKOST

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer til
vores første arrangement i det nye år.

Stor kinesisk buffet med 23 retter, blandt andet
mongolian barbecue og sushi, dessert, is og frugt
samt kaffe. Drikkevarer er for egen regning.

Der vil blive serveret lidt at spise i form af buffet
med høflig selvbetjening. Diverse drikkevarer
samt kaffe med lidt godt.
Den 10. oktober holdt vi Seniorklubbens 15
års fødselsdag, og i den anledning deltog vores
afdelingsformand Bo Viktor Jensen medbringende
nogle flotte gaver til klubben bl.a. 2 gavekort
som indeholdt 1 uges ophold i et af afdelingens
sommerhuse.
I forbindelse med nytårskuren bliver der trukket
lod om disse 2 gavekort.
Med hensyn til bespisning er tilmelding
nødvendig, pris pr. deltager kr. 60,Husk at medbringe bestik og service.

Tidspunkt: Mandag den 12. marts 2012 kl. 13.00.
Sted: Astersvej 5 -7 v/ Østervangsskolen.

Pris pr. person kr. 100,-. Tilmelding nødvendig.
Husk tilmelding til generalforsamlingen
den12. april 2010.

GENERALFORSAMLING
Tidspunkt: Mandag den 16. april 2012 kl. 12.30.
Sted: Kildegården, Helligkorsvej 5. lokale
101, Roskilde.
Generalforsamling ifølge klubbens vedtægter.
Efter generalforsamlingen bliver der serveret lidt
spiselig med drikkevarer og kaffe.
Af hensyn til bespisningen er tilmelding nødvendig. Husk at medbringe bestik og service.

FERIETUR TIL PRAG
DEN GLADE EVENTYRER
Tidspunkt: Mandag den 13.februar 2012 kl. 12.30.
Sted: Kildegården Helligkorsvej 5. lokale 101,
Roskilde.
Vi spiser vores medbragte mad. Klubben byder på
diverse drikkevarer, samt kaffe.
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Der bliver en 5 dages ferietur til Prag fra den 3. til
den 7. juni 2012.
Yderligere information kommer i næste lokalblad.
Med venlig hilsen, På bestyrelsens vegne
Grethe Hansen, formand

AKTIVITETER

FOA ROSKILDE’S MEDLEMMER MED ÆGTEFÆLLER, BØRN OG BØRNEBØRN INVITERES TIL:

JULETRÆSFEST
ONSDAG DEN 28. DECEMBER 2011 KL. 11.00, 13.30
ELLER KL. 16.00 I GULDALDERSALEN PÅ HOTEL PRINDSEN

FOA gentager succes'erne fra tidligere år.
Kom og oplev den flotte Guldaldersal med juletræ helt til loftet.
Program:
Deltagerne danser om juletræet.
DUI’s nisser leger med børnene.
Uddeling af godteposer.
DUI’s nisser leger videre med børnene.

Salget foregår i receptionen på Fuglebakken 2 i
Himmelev, Roskilde ved personlig henvendelse
eller pr. mail. Mail sendes til roskilde@foa.dk
oplys medlems-/cpr.nr. , telefonnummer, arrangement og tidspunkt.
Ved tilmelding pr. mail sker indbetaling af beløbet
på konto nr. 5396 – 0394055.
Husk at oplyse dit medlems-/cpr.nr. samt arrangement på indbetalingen.

Der kan købes kaffe, the, kage, øl og sodavand.
Godteposer udleveres til børn under 15 år mod
aflevering af en godteposebillet.
Alle, der har købt en godteposebillet, får også
udleveret én gratis billet til sodavand. Samlet
værdi ca. 70 kr.
Billetter til godteposer kan købes på FOA
Roskilde's kontor til 30,- kr. pr. stk.

Der kan maksimalt være 200 personer i salen pr.
arrangement. Tilmeld jer derfor hurtigt,
så I kommer til juletræsfest på det tidspunkt, der
passer bedst.
På aktivitetsudvalgets vegne
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Tilmelding og salg af billetter starter torsdag den
1. december 2011 kl. 10.00 og slutter
torsdag den 22. december 2011 kl. 15.00.
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AKTIVITETSKALENDER
3. december 2011
kl. 15.00

For FOA’s medlemmer med familier
Julebørneteater
Målgruppe: Børn fra 3-10 år. Deltagelse gratis.
Tilmelding til receptionen i FOA tlf. 46 97 19 90.

4. december 2011
kl. 8.00

For FOA’s medlemmer med familier
Julemærkemarch
Østervangsskolen afgang kl. 8.30.
Tilmeldingsfrist via FOA Roskilde med deraf følgende rabat er overskredet,
men man kan alligevel deltage.
Mød blot op og betal deltagergebyret på hhv. 20 eller 40 kr. direkte til arrangørerne.

28. december 2011
kl. 11.00

For FOA’s medlemmer med familier
Juletræsfest i Guldaldersalen på Hotel Prindsen
Pris: Voksne gratis, børn 30 kr.
Tilmelding og betaling til receptionen i FOA

28. december 2011
kl. 13.30

For FOA’s medlemmer med familier
Juletræsfest i Guldaldersalen på Hotel Prindsen
Pris: Voksne gratis, børn 30 kr.
Tilmelding og betaling til receptionen i FOA

28. december 2011
kl. 16.00

For FOA’s medlemmer med familier.
Juletræsfest i Guldaldersalen på Hotel Prindsen
Pris: Voksne gratis, børn 30 kr.
Tilmelding og betaling til receptionen i FOA

9. januar 2012
kl. 12.30

FOA Senior
Nytårskur
Tilmelding og betaling til seniorklubbens kasserer Eva Hemmingsen

9. februar 2012
kl. 15.00-17.00

FOA Leder
Fyraftensmøde
Hvordan takler du som leder egen stress.
Tilmelding til roskilde@foa.dk eller til Janni Schneider på telefon 46 97 19 90.

9. februar 2012
kl. 19.00

Pædagogisk Sektor
Medlemsarrangement for dagplejere og andre interesserede
Dagplejeleder Anette Haudal og dagplejer Mette Jensen
fortæller om dagplejen i Odsherred.

13. februar 2012
kl. 12.30

FOA Senior
Den glade eventyrer
Foredrag af Jan Lyngdorf om Borneo, næsehornsfuglenes og orkideernes land.
Tilmelding og betaling til seniorklubbens kasserer Eva Hemmingsen.

8.-9. marts 2011
kl. 12.00 til 12.00

FOA Leder
12-12 konference
Hvad er det, der gør, at Ulrik Wilbek har succes som coach?
Tilmelding til roskilde@foa.dk eller til Janni Schneider på telefon 46 97 19 90.

FOA Roskilde
ønsker alle en
glædelig jul
Alle aktiviteter og opslag kan findes på FOA Roskildes hjemmeside. www.roskilde-foa.dk

