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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
Internet  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 
for dem, det handler om
en social- og sundhedsassistent har fået anerkendt rygskade efter for- 
flytning af patient, hvor der manglede de nødvendige hjælpemidler.
medlemmet får udbetalt 73.536 kr. i godtgørelse for varigt mén. 
der er endnu ikke truffet afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne.
 
en social- og sundhedshjælper har fået anerkendt skade på hånd, da hun 
gled på en isglat trappe. medlemmet har fået udbetalt 31.023 kr. i godt- 
gørelse for varigt mén.

et medlem har fået forhøjet sin méngrad, efter at arbejdsskadestyrelsen har 
genvurderet sagen og får 20.000 kr. mere i godtgørelse.

en social- og sundhedshjælper har fået anerkendt arbejdsskade, opstået 
da hun skulle hjælpe en borger, som var ved at falde, og er blevet tilkendt en 
foreløbig løbende erstatning på 3.200 kr. pr. måned.

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. 5  2011: 22. august 2011 Nr. 6  2011: 24. oktober 2011
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Genereltleder

af Bo Viktor Jensen,
afdelingsformand

PortoeN for fagbladet stiger
fremover vil foa roskilde’s afdelingsblad blive 
sendt hjem til jer sammen med det store blad, som 
kommer fra foa centralt i københavn.

Baggrunden for det er, at Post danmark har sat 
deres priser op vedr. udsendelse af blade - og ved 
at gå sammen med foa forbundet har vi herved 
gjort det muligt, at vi også fremover kan sende 
vores blad ud til den samme pris, altså at vi ikke 
bliver påført yderligere omkostninger i forhold til 
udsendelse af lokalbladet. 

det betyder også, at vi fremover kommer til at 
følge den produktionsplan, som det store foa 
blad følger, men mere om dette senere.

Valg
når dette blad udkommer i august måned, kan 
jeg næsten med sikkerhed sige, at der ikke er 
udskrevet valg. 

Sådan som prognoserne i øjeblikket ser ud, kan 
man godt regne med, at der bliver udskrevet valg 
så sent som overhovedet muligt.

I denne leder vil jeg nøjes med at opfordre jer 
medlemmer til at stemme på et politisk parti, som 
vil skabe praktikpladser til vores unge og vil ud-
danne unge til andet end arbejdsløshed.

et parti som ikke går ud med påstande om, at 
syge mennesker bliver raske, hvis man blot 
skærer ned på sygedagpengene. et parti, som vil 

bevare den efterløn, som rigtig mange af vores 
medlemmer har så voldsomt brug for, fordi de 
simpelthen er slidt ned.

Jeg har sagt det før, men jeg kan godt sige det 
igen – jeg tror ikke på, at der er ret mange af 
foa roskilde’s medlemmer, som efter et langt 
arbejdsliv alene går på efterløn for at komme ud 
på golfbanen. 

det, vi hører fra vores medlemmer, er, at det mere 
eller mindre er for at pleje sig selv og tage hånd 
om de skavanker, som de har påført sig selv ved at 
slide og slæbe i rigtig mange år.

Jeg er sikker på, at hvis der bliver lavet skåne- 
ordninger på arbejdspladserne, så ville mange af 
vores medlemmer gerne fortsætte med at 
arbejde.

kære medlemmer

Fortsat god sommer



Generelt

4

Joy mogensen tiltrådte som bekendt stillingen 
i maj måned. Joy har siden tiltrædelsen været 
yderst aktiv og deltaget i mange aktiviteter i kom-
munen. deltagelse i aktiviteter og besøg rundt 
omkring i kommunen ligger allerede i Joy’s planer 
for den kommende tid. ”På den måde får jeg 
en god indsigt i borgernes ønsker til roskilde 
kommune.” siger Joy. 

Joy er glad for den tiltro, hun har oplevet ved at 
få borgmesterrollen, og er ydmyg overfor den 
opgave, det er at være borgmester for så mange 
borgere og for at bevare og videreudvikle et 
bæredygtigt velfærd i kommunen. 

Joy har tidligere arbejdet som konsulent i rambøll 
og på teknologisk Institut. Begge steder har hun 
arbejdet med byudvikling, og den erfaring er meget 
brugbar til det arbejde, som ligger i udviklingen af 
roskilde kommune. Joy roser blandt andet meget 
trekroner, som er et klasseeksempel på en vellyk-
ket udvikling for både uddannelses- og boligmiljø.

Joy lægger desuden i denne sammenhæng vægt 
på, at de enkelte områder i kommunen skal ud- 
vikles efter det lokale behov.

en udvikling i Vor frue kan være anderledes end 
en ønsket udvikling i ramsø. ”det er vigtigt, at ud-
vikling sker lokalt og med lokale ”øjne””, siger Joy. 

Vi spørger ind til privatiseringsudviklingen, som jo 
optager både foa roskilde og mange af kommu-
nens borgere. hertil svarer Joy, at hun er stolt over, 
at udliciteringer i høj grad ”vindes” af kommunen. 
et eksempel er Brandvæsnet, som har vundet 
ældrekørslen. tanken er, at kommunen fortsat 
skal konkurrere og fortsat vinde de fleste sager, 
som kommer i udbud. Joy’s tanke er klart, at 
service til kommunens borgere skal ske fra kom-
munen.

det betyder også, at Joy arbejder hårdt på beva-
relse af roskilde Sygehus, hvor der findes rigtig 
megen ekspertise.

Velfærdsledelse
i roskilde !
socialdemokrat Joy mogeNseN er i dag daNmarks yNgste 
borgmester for 82.000 borgere i roskilde kommuNe

af asger Poulsen & lone Zibrandtsen, foa roskilde 
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hun ved samtidig, at besparelser er en del af de 
tunge opgaver, som skal varetages af kommunen 
for fortsat at få økonomien til at gå op. demografi- 
udviklingen betyder, at hele danmark har færre 
penge – det er derfor et fælles ansvar at gennem-
føre de påkrævede besparelser så fornuftigt som 
muligt. medarbejdere på tværs af kommunen ind-
drages og arbejder med innovative besparelser, 
så der forsøges at spare på de områder, hvor der 
er mest manuelt og trivielt arbejde.  
 
I den forbindelse drejer samtalen ind på det 
gode arbejdsmiljø på kommunens mange 
arbejdspladser. her er især indsatsen med at 
nedbringe sygefraværet et område, som der 
arbejdes hårdt med, og noget der konstant er 
fokus på. eksempelvis er der høj fokus på ud-
vikling af de forskellige arbejdsmiljøer, så det 
bliver så skånsomt som muligt for de mange sosu 
assistenter, sygehjælpere, pædagogmedhjæl-
pere, teknisk personale mm. 

arbejdet sker bl.a. gennem arbejdsmiljøudvalg og 
med udvalgene. derudover har fagforeningerne,  
herunder specielt foa, en vigtig rolle som aktiv 
medspiller og støtte for de ansatte.

fagforeninger har en høj stjerne hos Joy 
mogensen, som ser det som en vigtig del af det 
danske arbejdsmarked og som en god sam- 
arbejdspartner. 

Vi bevæger os også ind på, hvad god ledelse er, 
og hvad kommunens borgere og ansatte kan 
forvente af Joy. Borgmesteren er klar i mælet og 
fortæller, at velfærdsledelse skal indeholde klar & 
tydelig kommunikation, fysisk tilstedeværelse og 
en åben dialog. 

et naturligt spørgsmål er yderligere, hvad Joy 
betegner som ”den gode medarbejder”. ligesom 
der kan stilles krav til ledere – er samarbejdet 
afhængig af, at medarbejderen ligeledes udviser 
engagement, åbenhed og respekt for arbejdet, 
borgeren og ledelsen. 

et samarbejde på disse præmisser kan kun være 
en positiv udvikling af arbejdsmiljøet og en vigtig 
brik i vores fremtidige velfærd. netop et godt 
arbejdsmiljø er afgørende for den ansatte og 
har en positiv indflydelse på sygefravær og der-
med kommunens økonomi. derudover skaber 
arbejdsglæde på de kommunale arbejdspladser 
en direkte forhøjet tilfredshed blandt borgerne af 
kommunens service.

faktaboks:
•  interviewet blev afholdt i starten 

af juni 2011.

•  Joy mogensen blev udnævnt den 25. 
maj 2011 af roskilde’s byråd og af- 
løste tidligere borgmester 
Poul lindor Nielsen.

 
•  Joy mogensen er danmarks yngste 

kvindelige borgmester og blandt 
de kun 16 kvindelige borgmestre i 
danmark. i dag står hun i spidsen for 
82.500 borgere i roskilde kommune.
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en kombination af en herlig forårssol, skræp-
pende ænder i den lille dam og glade børne-
stemmer møder os ved porten ind til børnehu-
set ammershøj.

Børnehaven hører ind under titibo-gruppen, som 
foruden Børnehuset ammershøj også driver 
børnehaverne gemsevejens Børnehus, gartner- 
vejens Børnehus, Børnehuset møllevang, Skov- 
børnehaven krudthus samt agersøgaard og 
hjortespring Skov- og naturbørnehave. ammers- 
høj ligger på et område med træer, buske og en 
lille dam – her er både ænder, katte og kaniner – 
til stor glæde for alle børnene (60).

Vi talte med pædagogmedhjælper Pernille 
gylstorff, som er tillidsrepræsentant i ammers-
høj. Pernille har været ansat, siden titibo overtog 
børnehaven i 2001. Pernille er rigtig glad for 
sit arbejde, børnene og ikke mindst den måde, 
hvorpå børnehaven drives.

Pernille er en aktiv pige, som både løber og er 
aktiv i fodboldafdelingen samt med i bestyrelsen 
for kræftens Bekæmpelse i lejre.  

Børnehaven kører efter den italienske reggio 
emilia metode, hvor der bl.a. tages udgangspunkt 
i børnenes styrker og de hundrede sprog. for at 
få en dybere indsigt i metoden har Pernille også 
været en tur i Italien, hvor metoden i reggio 
emilia området selvsagt er mere udbredt og 
benyttes i flere aldersgrupper.

en del af arbejdet med reggio emilia er at 
dokumentere barnets udvikling, hvilket bl.a. 
gøres gennem ”Barnets bog”, hvor forældrene 
får en dybdegående indsigt i deres barns udvik-
ling og ikke mindst trivsel. I det hele taget er der 
meget fokus på det gode samarbejde mellem 
forældre og børnehaven. når et nyt barn starter, 
inviteres barnet og forældrene til en velkomst-

besøg i børNe- 
Huset ammersHøj: 
udeliV, kreatiVitet og samarbeJde

Pernille Gylstorff,
Tillidsrepræsentant
i Ammershøj

af lone Zibrandtsen og asger Poulsen
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samtale, hvor forældrene fortæller om deres 
barn, forventninger til den første tid i vuggestue 
eller børnehave. Børnehaven fortæller om stuens, 
husets dagligdag og viser barn og forældre rundt 
i huset og haven. På den måde bliver starten ofte 
meget mere ”stille” for det enkelte barn.

hvert år holdes der forældresamtaler, hvor per-
sonalet har udfærdiget en slags rapport om det 
enkelte barn. Ved forældrenes accept kan disse 
rapporter også videregives til skolen, når barnet 
skal starte der. På den måde vidensdeles infor-
mationer og udvikling om barnet – til barnets 
bedste. 

I ammershøj er rummene indrettet – til at 
repræsentere et ”sprog” eksempelvis et hjørne 
med bogstaver/tal, et sted hvor genbrugsmate-
rialer er tilgængelige (remida), et naturhjørne, et 
konstruktionshjørne med kloakrør i forskellige 
længder. rummene betragtes også som den 3. 
pædagog, hvis det er rigtig indrettet. der er spejle 
i vindueskarme, på borde og flere steder på væg-
gene, netop for at børnene kan se i forskellige 
dimensioner.
  
et andet tilbud til både personale og forældre 
er titibo-gruppens coach, som kan benyttes af 
alle børnehaverne. det kan være coaching ifm. 
pædagogikken eller forældre, der skal skilles, 
og som har brug for hjælp i forhold til barnet. I 
det hele taget er gruppen af børnehaver kende- 
tegnet ved et bredt samarbejde.

der afholdes netværksmøder for alle ansatte i 
gruppen 1 gang om måneden. 2 gange om året 
afholdes personale-lørdage. der vidensdeles 
mellem børnehaverne, som afholder workshops 
for at dele viden blandt børnehaverne. det kan 
eksempelvis være Bål & mad, som ammershøj 
har stor kompetence i at gennemføre med både 
børn og forældre.

den viden deles ved at invitere ansatte fra de 
andre børnehaver til en aften i ammershøj. der 
er også mulighed for ”jobswop”, hvor ansatte kan 
være i de andre børnehaver for derved at få ideer 

og inspiration til deres egen børnehave. I det hele 
taget føler de ansatte, at der er stor mulighed for 
kreativitet og udfoldelse af nye ideer, og at der 
er et bredt samarbejde både internt og med de 
andre børnehaver.

Pernille slutter i samtalen af med, at hun trives 
godt i børnehaven og er rigtig glad for, at arbejds-
miljøet drives af kreativitet og anerkendelse. 

faktaboks:
•  titibo-gruppen drives af 

adm. direktør susanne falk

•  Pædagogmedhjælperne er dækket 
af en foa overenskomst. 

•  tr i alle børnehaverne har et fælles 
netværk, hvor de mødes jævnligt.  

•  Ved obligatoriske netværksmøder, 
får medarbejderne afspadsering. 
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foa roskilde har i år solgt det ene af vores 
sommerhuse på møn, for at investere i andet 
og mere attraktivt ferietilbud.

du får nu mulighed for at have indflydelse på foa 
roskilde’s tilbud til medlemmerne.
Skriv til foa roskilde og foreslå det ferietilbud, 
som du synes kunne være dejligt at kunne leje til 
rimelige priser igennem foa roskilde inden 1. 
oktober 2011.

Send gerne materiale og hjemmesidehenvis- 
ninger med din indstilling.

Send til roskilde@foa.dk eller til
foa roskilde, fuglebakken 2, 4000 roskilde.

afdelingsbestyrelsen vil derefter drøfte foa 
roskilde’s fremtidige ferietilbud.

Bo Viktor Jensen, afdelingsformand

ferietilbud
giV et bud På foa roskilde’s Nye feriebolig

foa roskilde kan p.t. tilbyde 

medlemmerne leje af 2 sommer- 

huse til rimelige priser. 

foa roskilde har også gode 

aftaler igennem lo-Plus samt 

kontakt til bureauet ”skagarrak 

tours”, som udlejer gode ferie- 

lejligheder i budapest til rime-

lige priser til foa roskilde’s 

medlemmer.



9

Generelt

Samfundet kører i et højere og højere tempo – 
det er derfor altafgørende, at du lærer at tage 
vare på dig selv både psykisk og fysisk, for ikke at 
køre ned med stress.

er dette noget, du selv kan genkende i din hver-
dag? det kommer måske til udtryk som fysiske 
smerter/symptomer, træthed, depression, mang-
lende overblik og/eller forskellige følelsesmæs-
sige reaktioner?

Savner du inspiration og redskaber til, hvordan du 
kan mestre den stress, som uundgåeligt opstår i 
dit liv og ikke mindst færdigheder til, hvordan du 
selv kan blive opmærksom og tage styringen i 
forhold til at forebygge stress i dit liv.

kom og hør, hvordan øget kropsbevidsthed 
medvirker til stress-mestring. 
Jo bedre din kropsbevidsthed er – jo større 
evne har du til at:
– forebygge stress, 
– handle under stress,
–  samt til at genfinde orienteringen, når 

stressen har lagt sig – således at du 
ikke brænder ud. 

kroppen er nemlig en yderst vigtig brik i 
forhold til stress-mestring – og generelt i 
forhold til at tage vare på dig selv! 

Pris: 25  kr.

sted:  foa roskilde’s lokaler,
fuglebakken 2 i roskilde

tilmelding:  til receptionen i foa roskilde
eller mail til roskilde@foa.dk 
med teksten ”kropslig stress-
mestring”, medlems- eller cpr.nr., 
navn og telefonnummer. 

betaling:  til receptionen i foa roskilde
eller ved overførsel til konto nr. 
5396 – 0394055 med teksten 
”kropslig stress-mestring og 
medlems- eller cpr.nr.” 

tilmeldingsfrist:  15. september 2011.
tilmeldingen er først endelig, når såvel 
tilmelding som betaling er modtaget.

temaafteN

kroPslig stress-mestriNg
tag vare på dig selv - ved at lytte til din krop
torsdag d. 29. september 2011 kl. 18.30-21.
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soCial- oG sundHedssektoren
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soCial- oG sundHedssektoren

tag din leder under armen og tilmeld jer introduktionsmøde eller deltag blot selv.

få mere VideN om:
kompetenceudviklingskurset (kua) som starter den 24. oktober 2011. 
• det socialpsykiatriske område
• et liv med psykisk sygdom/misbrug
• fra patient til person
• socialpædagogiske metoder
• handleplaner i praksis og
• dokumentation
• vidensdeling og læring

tilmelding til gitte lykkebo Petersen på telefon 59 44 28 22 lokal 614
eller på e-mail: gipe@sosusj.dk 

1. sePtember 2011 kl. 13.30 til 15.30 
På sosu skoleN i greVe

iNtroduktioN
til komPeteNCeudVikliNgskursus

for ssa’ere i soCialPsykiatri

soCial- oG sundHedssektoren PædaGoGisk sektor
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PædaGoGisk sektor

 kurser iNdeholdt i
uddaNNelsesforløbet er bl.a.:
•  arbejde i pædagogiske døgntilbud og op-

holdssteder.
•  grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien.
•  Samarbejde med pårørende til døgnanbragte 

unge og voksne.
•  Børn og unge med adfærdsforstyrrelser.
•  arbejdet med værdibaserede arbejdspladser.
•  kollegial supervision.
•  Interkulturel pædagogik.
•  dokumentation og evaluering 

af pædagogisk arbejde.
•  måltidet i det pædagogiske arbejde
•  arbejdet med bevægelse, idræt og 

kropsbevidsthed.

kursuscentret har sammensat en række 
amU-kurser, som kan styrke din faglige viden 
og give papir på din uddannelse.

du har undervisning ca. en uge om måneden, og 
du kan søge VeU- og transportgodtgørelse.

du kan komme med på det 5. hold.
det starter 29. august 2011. 

læs mere på foa roskilde’s 
(www.roskilde-foa.dk) eller SoSU Sjælland’s 
(www.sosusj.dk) hjemme-sider, eller ring til 
kursuscentret på tlf. 57 68 01 00. 

arbejder du På døgNiNstitutioN
eller oPHoldssted?

sosu sjælland kan nu tilbyde dig
et uddannelsesforløb tilpasset dette område

se også alle de andre uddannelses-
muligheder og amu kurser, som 
sosu sjælland tilbyder
www.sosusj.dk

OBS!
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643 med interesse for dagplejens fremtid 
deltog i år i landskonferencen "kvalitet i 
dagplejen" 2011 på hotel Nyborg strand 
den 2. og 3. maj. 

Årets temaer var dagplejepædagogens rolle, 
sproglæring i dagplejen, børn i udsatte positioner 
i dagplejen og kost og motion i dagplejen. erik 
Sigsgaard, rikke Sværke madsen og rie haslund 
havde til konferencen udarbejdet et hæfte om 
dagplejepædagogens rolle, som rie haslund fra 
UCC præsenterede. 

John andersen fra Udviklings forum præsente-
rede et hæfte om børn i udsatte positioner, som 
også var udarbejdet til konferencen. Børnerådets 
formand lisbeth Zornig andersen fortalte om 
dagplejens centrale rolle i indsatsen for 
udsatte børn. 

der var i år lagt vægt på flere oplæg fra dagplejen 
selv - og her fortalte dagplejer karina rahn om 
hendes naturdagpleje, og dagplejen i thisted 
fortalte om de arrangementer, de havde stablet 
på benene for at udbrede brugen af kogebogen 
"madglæde", som er udviklet til dagplejen af 
Claus meyer, meyers madhus, 17 dagplejere og 
foa. 

emil Bruun Blauert  fra meyers madhus fortalte 
om arbejdet med den nye kogebog, der skal efter-
følge "madglæde" og som er i fuld gang. 

ole henrik hansen fra dPU fortalte om undervis-
ningen af et hold dagplejere og dagplejepædago-
ger i at lære børn sprog, som netop var afsluttet på 
dPU. det centrale budskab var her, at relationen 
til den voksne er central i børns sproglæring.
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ekstraordiNær geNeralforsamliNg
tidspunkt: mandag den 12. september 2011 kl.12.30 
sted: kildegården, helligkorsvej 5, lokale 101, 1. sal.
eva hemmingsen er blevet ny kasserer i vores klub og vil gerne føre klubbens 
regnskab via netbank, derfor skal der nogle tilføjelser til i vores vedtægter.
efterfølgende spiser vi vores medbragte mad. klubben byder på øl og vand.

aldersbetiNgede øjeNsygdomme
mandag den 12. september 2011 kl. ca. 13.30
øjensygeplejerske Susanne andersen kommer og fortæller om aldersbetingede øjensygdomme.
Susanne andersen vil også orientere om god belysning og andre hjælpemidler.
der bliver en pause, hvor der serveres kaffe.

husk at medbriNge bestik og serVice.
husk tilmelding til vores 15 års fødselsdag.

seNiorklubbeN Har 15 års fødselsdag
tidspunkt: mandag den 10. oktober 2011 kl.12.30   
sted: kildegården, helligkorsvej 5, lokale 101, 1. sal.
Vi fejrer seniorklubbens fødselsdag med lidt spiseligt i form af buffet med høflig selvbetjening, med øl, vand, vin 
og kaffe. Visens Venner kommer og underholder med musik og sange, som vi alle kan synge med på. kom og 
vær med at fejre klubbens fødselsdag, husk det gode humør, så vi sammen kan få en hyggelig eftermiddag. Pris 
pr. deltager 50,- kr.

baNko sPil
tidspunkt: mandag den 14. november 2011 kl.12.30 
sted: kildegården, helligkorsvej 5, lokale 101, 1. sal.
der bliver serveret smørrebrød, klubben sørger for øl, vand og kaffe. der spilles 10 spil med gevinst på 1 
række samt gevinst på hele kortet, der bliver et ekstra spil med 1 gevinst på hele kortet. kaffepause efter 5. spil. 
Pris pr. plade 10.00 kr. Pris pr. deltager 60,- kr.

husk at medbriNge bestik og serVice.
tilmelding til julefrokosten, mandag den 5. december 2011, pris 150,-.

efter eN forHåbeNtlig god sommer er tideN atter kommet 
til eN Ny sæsoN Nye arraNgemeNter og ikke miNdst Nye lokaler
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en helt igennem
vellykket aften

seniorklubben

ekstraordiNær geNeralforsamliNg
seNiorklubbeN

maNdag deN 12. sePtember 2011 kl. 12.30 

På kildegårdeN, lokale 101, HelligkorsVej 5, roskilde

dagsordeN:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. tilføjelse til vedtægter.
  da klubbens regnskab fremover skal føres 

over netbank, skal der nogle tilføjelser til i 
vores vedtægter. 

Under § 4 tilføjes: tegningsberettiget er for-
mand og kasserer i foreningen. 

Under § 6 tilføjes: kasserer og formand 
er berettiget til at være tilmeldt netbank.      

4. eventuelt.

julefrokost
tidspunkt: mandag den 5. december 2011 kl.12.30 
sted: kildegården, helligkorsvej 5, lokale 101, 1. sal.
der er ikke adgang til lokalet før kl. 12.15
traditionen tro slutter vi året med vores hyggelige julefrokost.

Julefrokosten bliver et arrangement med høflig selvbetjening, øl, vand, snaps og vin.
kaffe og småkager. der vil i løbet af eftermiddagen blive solgt amerikansk lotteri.
mød op med det gode humør, så vi sammen kan få en rigtig hyggelig eftermiddag.
Pris 150,- kr.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

grethe hansen
formand

med venlig hilsen Bestyrelsen
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unGdoMsudValGet

Vi er en gruppe unge i roskilde, holbæk & køge som er aktive i 
foa ungdom. det betyder, at vi er med til at gøre en forskel. 

foa ungdom kæmper for at gøre hverdagen på arbejdspladsen lidt 
bedre. Vi taler om egne erfaringer og de særlige forhold og proble-
mer, vi møder i vores hverdag – og selvfølgelig om, hvordan man skal 
løse dem. 

Vi kæmper for bedre uddannelser og for vores rettigheder.  Vi er 
gode til at hygge os sammen, og det gør også, at der er plads til, 
at vi er forskellige. 

Vi har det sjovt, og vi afholder en række kurser, arrangementer og 
aktiviteter for unge medlemmer under 31 år.  Vi opnår personlig og 
faglig udvikling og møder andre unge mennesker. 

foa uNgdom - HVem er Vi?

koNtakt os På: 
lisbeth, foa roskilde,
tlf. 2521 2270,
e-mail: lisbeth@famstorgaard.dk

annie, foa holbæk,
tlf. 2856 7675,
e-mail: annie.petersen@live.dk                                                                                                     

randi, foa holbæk,
tlf. 2897 9687,
e-mail: r-brochstedt@jubii.dk 

kom og lær os at keNde

foa uNgdom/foa    ::     www.foa.dk

læs om aktiViteter, fiNd diN lokale koNtakt PersoN og aNdre iNformatioNer,
der er releVaNte for dig som uNgt foa medlem.
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aktiViteter

Cirkus areNa
foa roskilde har skaffet rabatbilletter til cirkus arena

du kan få 25 kr. i rabat på køb af billet til cirkus 
arenas forestillinger søndag den 14. august
kl. 15.00 eller mandag den 15. august kl. 17.00. 

Cirkus arena slår cirkusteltet op ved roskilde 
dyrskueplads (festivalplads).

rabatbilletterne værdi 25 kr. pr stk. kan afhentes 
på afdelingskontoret til dig og din familie - dog 
max. 8 billetter ved oplysning af medlems-/cpr.nr.

p.v.a. aktivitetsudvalget
Bo Viktor Jensen, afdelingsformand

syNg HVer aNdeN oNsdag
i ViNterHalVåret

succesen med foa’s sangaftener fra de 19 sidste vinterhalvår fortsætter,

og medlemmerne opfordres til at tilmelde sig sangkoret. 

AKTIVITETSUDVALGET INVITERER TIL

første sangaften er onsdag den 28. september 2011. 
sangaftenerne fortsætter til og med onsdag den 11. april 2012 - med pause i skoleferierne.

Pianist: niels loudrup som spiller på klaver og harmonika
sted: foa roskilde, fuglebakken 2, himmelev, 4000 roskilde.
tid: onsdage fra kl. 19.00 til kl. 22.00.

koret synger ved foa’s afdelingsgeneralforsamling, 1. maj arrangementer o.l.
Vi synger fra arbejdersangbogen - populære sange som f.eks. “der er noget galt i danmark”, “en sang om frihed”, 
“go’ nu nat” o.s.v. herudover kan deltagerne medbringe tekst og noder til sange, som man ønsker at synge.

tilmeldingsgebyret er 150,00 kr., som skal betales til foa roskilde, fuglebakken 2, himmelev, 4000 roskilde
h u s k:  tilmelding og betaling af gebyret til foa roskilde, Janni Schneider, senest torsdag den 8. september 2011.



18

ordet frit

nu har jeg bemærket, at der i de to sidste ud-
gaver af lokalbladet har været en leder, hvor 
formanden for foa roskilde anbefaler, hvilke 
politiske partier man bør stemme på ved et 
kommende folketingsvalg. I det sidste har for-
manden endda kommenteret, at han kun har 
fået få negative henvendelser for dette.

da jeg tilhører dette "mindretal" og endnu ikke 
har ladet mig høre, synes jeg, det er på sin plads 
at gøre det nu. Så kan kammerat formanden 
se, hvor jeg står, og hvad jeg synes om hans 
ytringer.

først og fremmest: Jeg har gået en hel del i 
skole, og har ikke brug for, at nogen råder mig til 
at stemme på en bestemt partifarve. hvis jeg var 
så dum, ville jeg nok slet ikke have stemmeret. 
det undrer mig, at kammerat formanden tilsyne-
ladende mener dette om medlemmerne.

for det andet: Jeg har frasagt mig al politisk 
støtte. at man bruger bladet til at reklamere 
for visse partier og nedgøre andre, vil jeg anse 
for politisk støtte. Jeg vil derfor gerne se, at 
kammerat formanden refunderer de penge 
af mit kontingent, som er brugt til de sidste to 
blade. Jeg ønsker ikke at støtte nogen partier 
på denne måde, og da slet ikke en skjult støtte 
som denne.

og til sidst: kammerat formanden skriver, at det 
er regeringen og dansk folkeparti som skærer i 
førtidspensionen, men glemmer, at lederne af de 
partier, han ønsker, vi skal stemme på, nu støtter 
det samme tiltag som regeringen.

de vil alle skære i førtidspensionen! 

Jeg synes, at Bo Viktor Jensen skal se at vågne 
op og få styr på det, han mener, er indholdet i 
sine udtalelser.

Venlig hilsen

tim Breuning, SSa
Sankt hans hospital
medlem af dansk folkeparti

heJ medlemmer af foa
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tak for dit indlæg til foa bladet.

Jeg vil her forsøge at forklare dig baggrunden for, 
at jeg udtaler mig politisk i vores afdelingsblad.

Som afdelingsformand er det min arbejdsopgave 
at sørge for, at alle medlemmer af foa roskilde 
har et godt arbejdsliv, både psykisk og fysisk.

det er min opgave, ud fra de politiske beslutninger, 
at gøre det så godt som muligt for foa’s medlem-
mer. når så de politiske beslutninger gør det alt 
andet end godt for vores medlemmer, er det selv-
følgelig min opgave at orientere dem om det.

den nuværende regering ændrer dagpenge- 
perioden og sætter den ned fra 4 til 2 år. det 
går ud over dem i foa roskilde, som er ledige. 
det har dansk folkeparti stemt for. 

forringer man uddannelses - og efteruddannelses-
systemet, så går det ud over foa’s medlemmer. 
det har dansk folkeparti stemt for forringer man 
efterlønnen, går det i særlig grad ud over foa’s 
medlemmer. det har dansk folkeparti stemt for. 

når resurserne er små går det ud over arbejds-
miljøet. det går igen ud over foa’s medlemmer, 
som bliver tidligt nedslidte, langvarigt syge-
meldte og førtidspensionerede. det har dansk 
folkeparti stemt for. 

de sidste 10 år har man sparet 20 % på hospi-
talsområdet, uden kompensation. det gælder 
også der, hvor du er ansat. det har dansk 
folkeparti stemt for. Vi hører fra det område, du 
arbejder i, at arbejdsopgaver og antal hænder 
til at udføre dem i, ikke passer sammen.  hvilket 
betyder, at du og dine kolleger skal løbe dobbelt 
så stærkt. 

det vil vi gerne gøre noget ved i foa.  det kan 
jeg kun gøre ved at gå imod de politiske beslut-
ninger og påpege de konsekvenser, det har for 
foa’s medlemmer. dansk folkeparti har stemt 
for de besparelser. med hensyn til om det er, når 
man opfordrer til at sætte krydset rigtigt, det er 
politisk støtte eller ej, kan jeg kun sige til dig, at 
det er det Ikke, jeg gør faktisk bare mit arbejde 
nemlig det, jeg er valgt til, nemlig at arbejde for, 
at foa’s medlemmer har et godt arbejdsliv. 

og med henblik på efterlønsordningen er det jo 
lidt paradoksalt, at da vi i januar måned samlede 
underskrifter ind til bevarelse af efterlønnen, var 
vi faktisk enige med dansk folkeparti. På det 
tidspunkt gik de nemlig ud og udtalte sig om, at 
de aldrig nogen sinde kunne finde på at røre ved 
efterlønnen. desværre gik det ikke sådan, men 
det kunne jeg selvfølgelig ikke vide. 

med venlig hilsen
Bo Viktor Jensen, afdelingsformand

SVar PÅ tIm BreUnIngS Indlæg I foa roSkIldeS lokalBlad:

ordet frit

kære tim
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5. – 7. august 2011

14. august 2011 kl. 15.00
og
15. august 2011 kl. 17.00

28. august 2011 kl. 12.00

12. september 2011 kl. 12.30

21. september 2011
kl. 15.00-17.00

29. september 2011
kl. 18.30 til 21

27. oktober 2011

aktiVitetskaleNder

alle aktiviteter og opslag kan findes på foa roskildes hjemmeside. www.roskilde-foa.dk 

mød foa roskilde på kræmmermarked i roskilde.

cirkus arena
foa roskildes medlemmer kan få rabat på kr. 25,- pr. billet 
til cirkus arenas forestillinger. max 8 rabatbilletter pr. medlem.
henvendelse til receptionen i foa roskilde, fuglebakken 2, roskilde.

foa Ungdom
kikkertfodbold 
himmelev Boldklubs baner i roskilde.
kontakt foa Ungdom i roskilde, hvis du har lyst at være med.

foa Seniorklub
ekstraordinær generalforsamling og
foredrag om aldersbetingede øjensygdomme.
foredragsholder er sygeplejerske Susanne andersen
tilmelding til seniorklubben

foa leder fyraftensmøde.
mennesket bag forbrydelsen
Ved dennis kilden.
tilmelding til roskilde@foa.dk

foredrag kropslig Stress-mestring.
med Susanne laugesen
Pris 25 kr.
tilmelding og betaling til receptionen.

foa leder fyraftensmøde.
krydsfeltet for dig, som er leder
uden et egentligt personale- eller økonomisk ansvar.
tilmelding til roskilde@foa.dk

medlemsarraNgemeNt

"kroPPeN sNakker - så Hør dog efter!" 
deN 13. oktober kl. 19.00 i roskilde

med mange års erfaring inden for området kropssprog, betragter dorthe Sachmann 
møller det som sin fornemste opgave at levere aktive og humoristiske foredrag som 
involverer deltagerne. 

glæd dig til et interessant og underholdende foredrag – sæt allerede nu kryds i kalende-
ren og læs mere om arrangementet i næste blad fra foa roskilde samt på hjemmesiden.

et foredrag om 
•  kropssprog – kroppens signaler udgør 

størstedelen af den menneskelige kommunikation.


