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UDGIVER:
Fag og Arbejde,
Roskilde afdeling

REDAKTION:
Bo Viktor Jensen, ansvarshavende
Asger Poulsen
Vibeke Andersen
Tove Buhl

PRODUKTION:
Grønagers Grafisk Produktion AS
Tlf. 46 75 64 64

Oplag:
5.200 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.

Afdelingen har vundet en sag om fratrædelses-
godtgørelse til en rengøringsassistent. 
Godt gørelsen er på i alt kr. 55.263,-. 

SAGER, DER GØR EN FORSKEL

 

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. 4 2012: Den 30. juli 2012
Bladet udkommer ca. 4. september 2012. 

Nr. 5 2012: Den 24. september 2012
Bladet udkommer sammen med 
kalender for 2013 ca. 1. november 2012.
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GENERELTLEDER

af Bo Viktor Jensen,
afdelingsformand

På det tidspunkt, hvor denne leder er skrevet, 
siger datoen den 2. maj 2012, og vi har i FOA 
Roskilde overstået en meget aktiv april og start af 
maj måned. 

Vi havde den 17. april på Roskilde Brandstation et 
kæmpe temamøde om fordele og ulemper ved at 
få udbetalt sit efterlønsbidrag, hvor ca. 85 personer 
deltog i arrangementet.

Den 24. april afholdt vi, i et stort telt her på FOA’s 
parkeringsplads, en temaaften om vold og trusler 
på arbejdspladsen. Mere end 90 personer havde 
tilmeldt sig dette arrangement, hvor vi havde 
fået fat i personer fra Arbejdsskadestyrelsen og 
fra Advokatfirmaet Elmer og Partnere samt de 
kontaktpersoner, som vi bruger i forbundet, når vi 
kører arbejdsskader. 

Den 26. april havde FOA Roskilde ordinær general-
forsamling. Til det havde vi også lejet telt, hvilket vi 
med stor tilfredshed havde afprøvet sidste år på 
sektorernes generalforsamling.
Derfor gjorde vi det endnu en gang til den ordinære 
generalforsamling. Vi har i gennemsnit til de sidste 
3-4 ordinære generalforsamlinger været 60 til 80 
personer. Til denne generalforsamling var der til-
meldt 230 medlemmer til spisningen kl. 18 inden 
generalforsamlingen gik i gang. Efterfølgende 
kan medlemmerne komme og deltage uden til-
melding. Det var der en del, der gjorde i år. Så da 
vi opgjorde antallet af stemmeberettigede under 
valget af næstformand, var der 255 stemme-
berettigede til stede.

Valget stod mellem Asger Poulsen, som var på valg 
som afdelingsnæstformand og Tina Pedersen, 
som stillede op. Resultatet blev, at FOA Roskilde fik 
en ny afdelingsnæstformand, nemlig Tina Pedersen, 
og stort velkommen til dig Tina.
Et billede af demokrati, som kun kan ske i en rigtig 
LO fagforening.
Vi taler tit om fordele og ulemper ved at være enten 
i det Faglige Hus eller Kristelig Fagbevægelse og 
tit om, hvad de kan og ikke kan.
Lad os slå en ting fast, det her kunne ikke ske i de 
her organisationer. Der er nemlig ingen general-
forsamling, ikke nogen muligheder for at fravælge 
nogen personer eller tilvælge andre personer, 
som man enten synes har gjort det bedre eller 
skal ind med nogle nye ideer.
Det kan man kun gøre i en demokratisk forening, 
som en LO forening, som FOA Roskilde fagforening.

1. maj holdt vi traditionen tro arrangement her på 
FOA’s parkeringsplads. Også i år var fremmødet 
næsten 100 personer, som lyttede til den nye 
formand for DSU Katja og til Roskilde´s tidligere 
borgmester Poul Lindor.

Næste opgave på dagsordenen for organisa-
tionen FOA Roskilde er at følge godt og grundigt 
med og komme med forslag til vores forhandlere, 
når trepartsforhandlingerne går i gang. 
Der er ingen tvivl om, at ønskerne på hylden 
 hedder uddannelse, tryghed og indflydelse for 
vores medlemmer. Vi kan allerede nu konkludere, 
at den overenskomst, som vi skal i gang med , ikke 
bliver nogen lønfest. 

DET FÅR DU I 
FOA ROSKILDE  

Fortsættes på side 4
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FOA PÅ SKOLEBESØG 
FOA Roskilde var på SOSU-skolen i Greve.

MALERIER PÅ DIT AFDELINGSKONTOR
Skiftende udstillinger i FOA Roskilde

FOA Roskilde er startet på noget nyt.

Som I sikkert har lagt mærke til, har vi det sidste 
stykke tid, haft skiftende udstillinger af malerier 
på 1. sal.

Fra juni har vi ledig vægplads, der kan udstilles 
på. Så er du "fritids" maler og kunne tænke sig at 
udstille i et par måneder, så er vi meget interesse-
rede i at høre fra jer.
Vi kan ikke tilbyde penge for at udstille.

Vi kan også konkludere, at tiden til de store de-
monstrationer, som vi blandt andet så i 2008 ikke 
rigtig er her nu. I 2008 havde vi en hel befolkning 
bag os om, at det nu var på tide, at man hævede 
lønnen for ansatte, som havde med personer at 
gøre, pleje og omsorgsjob.

I skrivende stund er FOA Roskilde ved at underskrive 
skøde på vores nye sommerhus i Lalandia, mere om 
det inde i bladet. Vi håber, at vores medlemmer vil 
benytte sig af vores nye sommerhus i Lalandia. 

Rigtig god sommer til jer alle.

Leder fortsat:

Den 13. marts 2012 var FOA Roskilde og Køge 
på SOSU-skolen i Greve. Der blev vanen tro uddelt 
morgenbrød til alle  eleverne.

Herefter var afdelingerne til stede, så eleverne 
havde mulighed for at stille spørgsmål til såvel 
faglig afdeling som A-kasse.

Der var som altid mange spørgsmål – også om-
kring efterlønnen – selv om den ligger noget ud i 
fremtiden for de fleste.



Dansk Folkehjælp tilbyder i 2012 i uge 30 og 31 
en uges ferie til medlemmer med hjemmeboende 
børn, hvor forsørgeren eller begge forældre mod-
tager kontanthjælp/sygedagpenge på grund af 
sygdom og nedslidning.

Ferie i Helsingør og Lalandia 
Dansk Folkehjælp har lejet feriehuse i hen-
holdsvis Helsingør Ferieby og Lalandia Rødby-
havn.

Her er gode faciliteter både indendørs og uden-
dørs og de frivillige har forberedt spændende 
aktiviteter til børn og voksne.

Ferieopholdet byder på
• 1 uges ophold i eget feriehus 
• Transportgodtgørelse til feriestedet 
• Tilbud om aktiviteter for både børn og voksne 

Har du spørgsmål til Dansk Folkehjælp ved-
rørende praktiske forhold i forbindelse med ferien, 
kan Dansk Folkehjælp kontaktes på telefon 
70 220 230 eller e-mail: post@folkehjaelp.dk.
 
Læs mere om Dansk Folkehjælp på 
www.folkehjaelp.dk. 
Brochure og Ansøgningsskema FOA Roskildes 
hjemmeside www.foa-roskilde.dk.
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FERIETILBUD FOA-MEDLEMMER
Dansk Folkehjælp tilbyder ferie til FOA-medlemmer, 

som har hjemmeboende børn.

NYT FERIETILBUD PÅ VEJ
Hold øje med hjemmesiden. FOA Roskilde har købt feriehus i Lalandia

Lækkert badeværelse med spapool og sauna 
samt ekstra toilet.

Der er trådløst internet i huset.

Huset kommer til udlejning, så snart købet er 
helt på plads. Vi slår det op med priser på FOA 
Roskilde’s hjemmeside www.foa-roskilde.dk.

Huset har 8 sovepladser og er i 2 plan. Huset har 
sydvendt terrasse og dejlig stue med sofagruppe, 
spiseplads og udgang til terrassen.

Der er lyst køkken med diverse hårde hvidevarer 
og udgang til bryggers med vaskemaskine og 
tørretumbler, soveværelse med dobbeltseng og 2 
soveværelser med 3 senge i hvert.
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Mødet med Else og Jannie på SOSU-skolen i 
Greve kan - og bør give inspiration til alle.

Else på 60 år og Jannie på 52 har lige bestået 
uddannelsen som SOSU-hjælper med flotte 
 resultater.

Begge arbejder de i hjemmeplejen. Else har 
arbejdet som ufaglært på Bernadottegården i 
Roskilde og Jannie som ufaglært på Toftehøjen 
i Viby  Sjælland.

Deres historier giver genlyd på SOSU-skolen 
i Greve og kan sikkert give genlyd endnu flere 
 steder. Begge er de ordblinde og var meget 
 nervøse for at skulle på skolebænken igen. 
Else blev opfordret af sin leder til at tage en 
uddannelse som SOSU-hjælper. Else mente 
ikke det var nødvendigt. ”Jeg var jo glad for mit 

arbejde og følte altså slet ikke, at der var behov 
for uddannelse – jeg deltog jo i alle arbejds-
funktioner”, fortæller Else. Og i øvrigt, så mente 
Else, at hun var for  gammel til at sætte sig på 
skolebænken igen.

Hendes leder var dog stædig – og pressede 
blidt men konstant på – og solgte forslaget bl.a. 
med en højere løn. Først da Else blev bevidst 
om, at hendes job måske kunne være i fare pga. 
hendes manglende uddannelse – begyndte 
ideen at forankre sig.

Jannie har stort set samme historie med en 
leder, der opfordrede hende til at søge ind på 
SOSU-hjælper  uddannelsen. ”På arbejdet gik 
det egentlig fint nok. Mine kolleger vidste, at jeg 
var ordblind, og de var altid meget hjælpsomme, 
hvis jeg havde brug for hjælp. Men tanken om at 
skulle på skole bænken igen, som ordblind var 
alligevel skræmmende”,  fortæller Jannie. Men 
hendes daglige leder pressede på, for at Jannie 
skulle blive faglært og derved være sikret job i 
fremtiden. ”En af de væsentligste faktorer for 
at jeg sprang til var, at jeg fik et løfte om, at jeg 
kunne vende tilbage til min arbejdsplads efter 
 uddannelsen”, siger Jannie.

Else og Jannie kendte ikke hinanden på 
forhånd – men fandt hurtigt hinanden og 
 udviklede et parløb og venskab, som de begge 
mener, er en af årsagerne til deres succes. 
”Det, at vi begge er modne kvinder og samtidig 
har vores ordblindhed til fælles, har gjort, at vi 
kunne støtte hinanden rigtig meget i forløbet", 

HVOR DER ER VILJE, 
ER DER VEJ Interview med Else og 

Jannie

Af Pia Rønn Larsen, Asger Poulsen & Lone Zibrandtsen 

FAKTA BOX: 
”SOSU SJÆLLAND” som omfatter afdelin-

gerne i Holbæk, Greve, Næstved og Slagelse/

Ringsted uddanner hvert år 1098 Social- og 

sundhedselever.

Arbejdsgiverne kan i de fleste tilfælde få 

 refusion, når en medarbejder opgraderes. 

FOA arbejder fokuseret på uddannelser.

FOA tilbyder bl.a. kurser i ”Eksamensangst”    
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siger de i munden på hinanden og griner højt, 
mens de driller hinanden med, hvem der taler 
mest. På den anden side har de begge været 
glade for den store aldersspredning – og i hele 
uddannelsen har der været behov for Else´s og 
Jannie´s viden om den praktiske pleje – samti-
dig med, at begge har haft stor gavn af de yng-
res erfaring med arbejdet ved computeren.

Begge valgte merituddannelsen, hvilket betød 
en hektisk indsats i et halvt år. Det var en hård 
start, at skulle præsentere sig i forskellige 
 klasser og gøre opmærksom på sin ordblind-
hed. Men ved at være åben og ærlig – fik man 
også respekt og den hjælp og støtte, der var 
nødvendig.

Specielt hjælp i form af en IT rygsæk og vej-
ledning hos læsevejleder Bodil Pedersen var 
meget værdifuldt og næsten uundværligt for 
dem begge. ”Hos Bodil kunne man altid komme 
og få den hjælp og støtte, man havde brug for 
til lektierne – og så på en rigtig hyggelig og for-
trolig måde ”, siger de begge smilende. Bodil 
fortsætter, ”Det er jo en vigtig del af mit job, at 
sikre, at eleverne får den hjælp og vejledning, 
der skal til, for at de får en god oplevelse på 
skolen og derved får motivation til at gennem-
føre uddannelsen.”

Både Jannie og Else er dog enige om, at hvis 
de skulle gøre det igen – ville de ikke vælge 
merituddannelsen. Det var hårdt for dem begge 
kontinuerligt at skifte klasser og forholde sig til 
mange forskellige elever. De vil  derfor stærkt 

anbefale, at man vælger den almindelige 
 uddannelse. Et andet godt råd fra de to sprud-
lende kvinder er at tro på sig selv og være ærlig 
overfor sin omverden. Samtidig er det en god 
sikring, at have en uddannelse i  ryggen, når så 
mange kommuner kræver faglærte på arbejds-
pladserne. Netop det krav støtter FOA meget 
op omkring, da indsatsen på faglighed er en af 
FOA’s grundsten.

Derudover giver de begge en stor ros til deres 
ledere, at de skubbede på og gav dem bevidst-
hed omkring uddannelserne. ”Og så gør det jo 
heller ikke noget, at det nu også viser sin gevinst 
på lønsedlen”, ler de begge.

De korte råd til andre fra Else og Jannie:
•  Gå i gang med en uddannelse – så sikrer 

du dig job i fremtiden. 
•  Lav en uddannelsesaftale med din leder 

– så du beholder dit job.
•  Tag den fulde uddannelse – det får du 

mest ud af. 
•  Vær åben og søg den hjælp, du har behov 

for under uddannelsen
•  Glæd dig til nye venskaber – det er inspire-

rende og lærerigt.
•  Styrk din selvtillid – du vil mærke, at du vokser.  
• Tro på dig selv – det er du værd.
•  Glæd dig til en ”bedre” lønseddel 

– det hjælper på økonomien.
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FOA VAR PÅ KRÆMMERMARKED I 
ROSKILDE DEN 27. TIL 29. APRIL 2012

FOA havde nogle gode dage på Kræmmermarkedet 
sammen med fagforeningerne Metal og 3F.

De gode snakke med de besøgende viser, hvor vigtigt, 
det er, at vi er i ”marken” for at fortælle om fordelene ved 
at være organiseret i en rigtig fagforening.

FOA’s konkurrence, som denne gang var ”kartoffel-
slåning”, var som altid meget populær.

FOA afholdt 24. april 2012 arrangement med vold på 
dagsordenen for næsten 100 medlemmer.

Temaaftenen blev fulgt op af rigtig mange spørgsmål fra 
deltagerne om, hvad man stiller op, hvis man bliver slået, 
skubbet eller spyttet på, eller hvor trusler dagligt bliver en 
del af den hverdag, man går i på sin arbejdsplads. Hvad er 
det så, man kan gøre ved det? 
En rigtig god aften, med mange gode råd.

VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

KRÆMMERMARKED
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Mere end 250 medlemmer var mødt op for at deltage i FOA Roskilde´s 
afdelingsgeneralforsamling.

Afdelingsgeneralforsamlingen besluttede blandt andet at sælge afdelin-
gens to sommerhuse, da udlejningen er meget lille. Til gengæld vil man 
anskaffe et eller to fritidshuse, som er mere attraktive for FOA Roskilde´s 
medlemmer.

Udover behandling af beretning, økonomi og de forskellige forslag var 
afdelingsnæstformand Asger Poulsen på valg.

Tillidsrepræsentant for Lejre´s dagplejere og medlem af Pædagogisk 
Sektors bestyrelse Tina Pedersen stillede også op til posten.

Valgt blev Tina Pedersen fra Lejre, som således er ny afdelingsnæst-
formand i FOA Roskilde.

Referat fra generalforsamlingen kan rekvireres i afdelingen.

GENERELT

FOA HAR AFHOLDT 
AFDELINGSGENERALFORSAMLING 

DEN 26. APRIL 2012.

Som altid var der fuldt hus i  teltet 
fra kl. 8 – mere end 120 deltog i 1. 
maj arrangementet.

Festligt som altid med taler og 
tur for de små i Stigevognen og 
udtræk ning af gevinster til store 
som små - her overrakt af den ny-
valgte afdelingsnæst formand Tina 
Pedersen.

1. MAJ
 I AFDELINGEN
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Vi har firmaaftale med 

FITNESS WORLD 
 
Vi har lavet en firmaaftale med Fitness World, hvor du kan spare op til 
10 %. Prisen for medlemskab pr. måned er kr.224,00  
Når du melder dig ind, vil du få en flot Fitness World træningstaske.  
Prisen for oprettelse er kr. 299,00. 
Aftalen giver dig ubegrænset fitness- og holdtræning i alle Fitness World 
centre over hele landet. 
 
Sådan kommer du i gang: 
For at få glæde af firmaaftalen, skal du købe dit medlemskab via 
www.fitnessworld.dk, ”køb el. konverter til firma”, 
her skal du indtaste vores firmakode,  
som er: MeDLem2012 
 
 
Lidt praktisk: 
Er du medlem i forvejen, kan du overføre dit 
nuværende medlemskab via www.fitnessworld.dk, ”køb el.        
konverter til firma”. 
Overførslen sker automatisk ved køb af et nyt medlemskab.  
Pris for konvertering er kr. 99,00. 
 
For flere informationer se www.fitnessworld.dk 
 
God træning!  
 

GENERELT
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ORIENTERINGSMØDE OM EFTERLØN
FOA ROSKILDE INVITERER MEDLEMMERNE TIL 

ORIENTERINGSMØDE OM EFTERLØN.  

FOA Roskilde inviterer medlemmerne til 
orienteringsmøde om efterløn.

Hvis du er fyldt 58 år og betaler til efterlønsordnin-
gen, så er der mulighed for at komme til møde i 
afdelingen, hvor A-kasseleder Erik Damgaard vil 
gennemgå reglerne for:
• Efterlønsbevis
• Overgang til efterløn
• Udskydelse af efterløn
• Pensionsmodregning
• Arbejde og efterløn
• Økonomi i efterlønsperioden
• Skattefri præmie

Der plejer at være efterspørgsel på disse møder, 
så derfor er tilmelding nødvendig. 

Mødet afholdes:
Mandag d. 25. juni 2012 kl. 17.00
I FOA Roskilde, Fuglebakken 2, 4000 Roskilde

Mødet starter kl. 17, hvor FOA-afdelingen serverer en 
sandwich og en kop kaffe og afhængig af spørge-
lysten, skal man regne med, at mødet varer ca. 1½ til 
2 timer.

Tilmelding er absolut nødvendig 
på telefon 46 97 19 90 til mødet i Roskilde
- begrænset antal pladser

På vegne af A-kassen i FOA Roskilde
Erik Damgaard
A-kasseleder FOA SOSU

A-KASSE



SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN

INFORMATION OM REVISIONEN AF 
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

Fagligt udvalg for den pædagogiske assistent-
uddannelse og social- og sundhedsuddannelsen 
(PASS) vil informere om den reviderede social- og 
sundhedsuddannelse, der vil træde i kraft i efter-
året 2012, og om de lokale uddannelsesudvalgs 
rolle i den fortsatte proces.

Den væsentligste begrundelse for revisionen af 
uddannelsen er arbejdsmarkedets behov for, at 
social- og sundhedspersonalet opnår tydeligere 
sygeplejefaglig viden og bedre kompetencer med 
hensyn til rehabilitering og sundhedsfremme.

Uddannelsens faglige profil er gennem nye 
 kompetencemål, nye fag og nye praktikmål blevet 
ændret i retning af en sygeplejefaglig profil.

Revisionen af SOSU-uddannelsen er sket på 
grundlag af analyser af udviklingen på arbejds-
markedet og i tæt dialog med praktikken og 
skolerne.

Hovedforløbet - nye fag og faglige mål:
Trin 1, Social- og sundhedshjælper:
• Social- og sundhedssektoren – 2 uger.
• Pleje og dokumentation – 5 uger.
• Psykologi og kommunikation – 2½ uge.
•  Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig 

indsats – 3½ uge.
• Arbejdsmiljø og ergonomi – 1 uge.

Trin 2, Social- og sundhedsassistent:
•  Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 

– 3 uger.
•  Somatisk sygdomslære og farmakologi – 4 uger.
•  Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi – 3 uger.
• Sygepleje – 5 uger.
• Forebyggelse og rehabilitering – 3 uger.
•  Sundhedspædagogik og kommunikation – 3 uger.

Viden og information om revisionen af social- og 
sundhedsuddannelsen kan fås på hjemmesiden 
www.passinfo.dk

Hjemmesiden vil omfatte følgende informationer 
om de reviderede uddannelser:
•  Alle relevante dokumenter – f.eks. bekendt-

gørelsen, uddannelsesordningen m.v.
• Information om den lokale undervisningsplan.
•  PowerPoints om indholdet af de reviderede 

 uddannelser.
•  Vejledning om de begreber og definitioner, der 

indgår i bekendtgørelsen og uddannelsesord-
ningen.
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ENDELIG LYS FORUDE !
DE TO FØRSTE PÅ UDDANNELSE 

SOM ERHVERVS-SERVICEASSISTENT 

Det er med stor glæde, vi kan fortælle, at Roskilde 
Kommune – Center for Psykiatri – har sagt ja til, at 
de 2 første husassistenter kan starte på Erhvervs-
serviceassistentuddannelsen på slagteriskolen i 
Roskilde den 7. maj 2012.

Vi håber herefter, at flere husassistenter får mulig-
hed for at tage uddannelsen.

Connie Jensen, FTR på Kost- og serviceområ-
det i Roskilde Kommune.

KOST- OG SERVICESEKTOREN

HAR DU STYR PÅ DIN 
PENSIONSORDNING?

I samarbejde med FOA Roskilde tilbyder jeg en in-
dividuel samtale, hvor jeg kan give dig et generelt 
overblik over din pensionsordning i PenSam.  

Emner som jeg orienterer om er f.eks.
• Generel orientering om pensionsordningen
• Optagelse / fratrædelse i pensionsordningen
• Kundefordele i PenSam

De personlige samtaler finder sted i FOA Roskilde, 
Fuglebakken 2, 4000 Roskilde.  

Besøg på arbejdspladsen
Er det ikke muligt at mødes med mig i FOA 
Roskilde, skal du vide, at jeg gerne kommer ud 
på din arbejdsplads og afholder informations-
møde omkring pensionsordningen.

Kravet er bare, at I minimum skal være 8 personer, 
som ønsker at deltage i mødet.

Er du interesseret, kan du kontakte mig på 
tlf.nr. 44 39 34 67 / 40 13 38 01 eller på 
mail asp@pensam.dk og aftale en tid.

Jeg håber, at høre fra dig. 

Med venlig hilsen
Allan Spuur, kunderådgiver

13
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TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN

2 NYE PJECER
ER ULYKKEN UDE, SÅ…..

Badeassistenter og idrætsassistenter 
Arbejdet i svømmehaller er udfordrende og spæn-
dende, men der er naturligvis også en række 
arbejdsmiljøforhold, man skal være opmærksom 
på. Det kan f.eks. dreje sig om håndtering af 
 kemikalier, indeklimabelastninger eller fjernelse 
af potentielt smittefarlige organismer.

Som badepersonale udsættes man også for 
 generende støj. Og da selv relativt lave lydniveauer 
kan vanskeliggøre opsynet med de badende, 
kræver arbejdet stor opmærksomhed og 
evne til at kunne koncentrere sig.

I de senere år har der været stigende 
problemer med det psykiske arbejds-
miljø på grund af konflikter med bru-
gerne. Det er vigtigt, at personalet er 
rustet til at klare disse konflikter - både 
af hensyn til sig selv og brugerne.

Parkeringsassistenterne
Parkeringsserviceassistenternes største 
arbejdsmiljøproblem er konflikter med 
borgerne. Det handler om både verbale 
og fysiske overgreb.
Derfor har der været sat fokus på, hvor-
dan man kan begrænse volden mod par-
keringsserviceassistenterne, der jo blot 
udfører deres arbejde.

Ulykkesanalyseværktøj
Sektoren har derfor udarbejdet et ulykkesværktøj 
i form af en pjece for begge områder.

Værktøjet er særligt udarbejdet med fokus på vold 
og trusler, og kan hentes fra publikationerne på 
www.foa.dk.

Marts 2012 

Badeassistenter og idrætsassistenter 
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Marts 2012 
Trafikkontrollører og parkeringsserviceassistenter
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FOA Seniorklub har den 16. april afholdt deres generalforsamling.
Der var mødt 67 medlemmer op samt vores afdelingsformand Bo Viktor Jensen til en god generalforsamling.

Bestyrelsens sammensætning blev:
Formand: Grethe Hansen tlf. nr. 46 36 50 92
Næstformand: Kirsten Raun
Kasserer: Eva Hemmingsen tlf. nr. 46 56 51 77
Bestyrelsesmedlemmer: Jytte Pedersen og Kaj Jakobsen
Bestyrelsessuppleanter: Ejner Jakobsen og Lis Larsen
Revisorer: Ellen Raauhauge Andersen og Linda Rydahl 

På bestyrelsens vegne
Grethe Hansen, formand

Der er afgang fra parkeringspladsen ved Kvickly 
Hyrdehøj kl. 8.00.
Pris pr. deltager 225,- kr.

Prisen inkluderer: Bus, færge, tid til at handle hos 
Fleggaard, tid på egen hånd i Lübeck og aftens -
mad på vejen hjem på Seestern i Heiligenhafen.

Tilmelding til:  
Grethe Hansen på tlf. nr. 4636 5092 mobil 4033 5292 
eller Eva Hemmingsen på tlf. nr. 4656 5177 
mobil 2643 8521
Sidste frist for tilmelding er den 1. august.

BUSTUR TIL LÜBECK
TIRSDAG DEN 4. SEPTEMBER 2012

GENERALFORSAMLING

SENIORKLUBBEN
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Den lille rejse – med de store oplevelser.
Det nordligste tyske bjergområde overrasker 
én, med sit smukke afvekslende landskab – 
med høje, skovklædte bjerge på op til 1.000 
m’s højde, dybe dale, bratte klippesider, rislende 
små floder, brusende vandfald, klare søer og 
idylliske gamle landsbyer. Området har i mange 
år været et eftertragtet rejsemål for danske 
turister, på grund af den friske luft og skønne 
natur – et imponerende ferieparadis for natur-
elskere.

Harzen er på størrelse med Fyn og hovedbyen 
hedder Goslar. 

Goslar er en smuk middelalderby med en roman-
tisk stemning blandt de små bindingsværkshuse, 
i de smalle gader og på det smukke torv. Her er 
mange spændende seværdigheder og gode 
muligheder for at shoppe på den spændende 
gågade. 

Pr. person i dobbeltværelse 3075.- kr., tillæg for 
enkeltværelse 450.- kr.
 

Flere oplysninger om turen og brochure kan fås ved 
henvendelse til formand for FOA seniorklubben i 
Roskilde Grethe Hansen på Tlf. 46 36 50 92.

TYSKLAND HARZEN 2012 
Arrangør: LO Faglige Seniorer -  Sektion Midtsjælland 

Afgang fra Roskilde den 9. september 2012 kl. 8.00 
Hjemkomst Roskilde den 13. september 2012 kl. ca. 21.00

SENIORKLUBBEN
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FOA Roskilde´s sommerudflugt går i år til 

BONBON-LAND
Torsdag den 12. juli 2012

Prøv forlystelser som:
Skildpadden, Hankatten, Svend Svingarm
Eller prøv noget helt andet, som f.eks. KLAPTOR-
SKEN, der er en svimlende, hurtig og vovet forlys-
telse, som giver gæsterne et fantastisk sus i form 
af en vuggende flyvetur med hele familien frem og 
tilbage, ud over Andedammen.

Afgang fra Roskildehallerne på Møllehusvej, 
Roskilde kl. 9.00.

Hjem igen med busafgang fra Bonbon-Land 
kl. 17.00, forventet hjemkomst til Roskilde kl. 18.

Medbring frokostkurven eller køb frokosten på et 
af BonBonLand’s mange spisesteder.

Pris for bustransport og indgangsbillet 100 kr. pr. 
deltager over 90 cm’s højde. 
For deltagere under 90 cm. er det gratis.

BILLETKØB 
Billetkøb starter torsdag den 31.maj 2012 kl. 
10.00 og slutter torsdag den 5. juli 2010 kl. 17.00

Tilmelding og billetkøb sker i FOA Roskildes 
 reception, eller via tilmelding på www.foa-roskilde.dk. 
Du kan også sende en mail til roskilde@foa.
dk. Påfør cpr.nr./medlemsnummer og HUSK at 
 notere antal deltagere både over og under 90 cm i 
feltet ”Evt. kommentarer”. 

Beløbet for de tilmeldte indbetales på netbank 
konto nr. 5396 – 0394055. HUSK på indbeta-
lingen at  påføre cpr.nr./medlemsnummer, navn og 
teksten ”BonBonland”. 

Når vi har registreret tilmelding og betaling, vil du 
få FOA-billetter tilsendt pr. mail. Disse FOA-billetter 
skal medbringes på turen. 

På aktivitetsudvalgets vegne
Bo Viktor Jensen, afdelingsformand

FOA ROSKILDE INDBYDER MEDLEMMER MED ÆGTEFÆLLER, BØRN OG BØRNEBØRN TIL

AKTIVITETER
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AKTIVITETER

Igen i år har FOA Roskilde skaffet rabat til medlemmerne til årets forestil-
linger i Roskilde.

Cirkus Arena slår cirkusteltet op ved Roskilde Dyrskueplads (festival-
plads), og har forestillinger søndag den 12. august kl. 15.00 og mandag 
den 13. august kl. 17.00.

Rabatten er på 30 kr. pr. billet.

Rabatbilletterne afhentes på afdelingskontoret til dig og din familie ved 
oplysning af medlems-/cpr.nr. - dog max. 8 billetter pr. medlem.

Rabatbilletten afleveres i forbindelse med købet af billetter 
til cirkus Arena´s forestillinger i Roskilde, og de 30 kr. fra-
trækkes den ordinære pris.

CIRKUS ARENA
Rabat igen i år

neneneeeneeeeene t t t tililililiil å åå ååårererererereettststststststst f f f f f forororororororreseseseseseestitititititil-l-ll-l-l-

adadadadadadds s s s s (ff(f(f(f(f(feseeeeseseseeseesestitititititivavavavaavavavav l-l-l-ll--l
000000 0 0000 0 ogogogoogogogg m m m mmmmmmaanananandadadadadadag g g g gg

aaaamimimimimimimimmililililililiil e eeeee eee eeeee veveveevvevvev d d dddd



19

AKTIVITETER

FOA Roskilde har skaffet medlemsrabat til  cirkusland ved Slagelse.

Den 24. juni og den 1. august kan FOA medlemmer med familie 
komme i Cirkusland ved Slagelse.

Normalpris pr. billet er 199 kr. Med FOA’s rabat kan I komme ind for 
149 kr. pr. billet.

Cirkusland præsenterer ”En tidsrejse til Jurassic” i perioden 
den 24. juni - 5. august 2012 med 44 ”live” Dinosaurer.

I Cirkusland kan du også opleve afrikanske elefanter, søløver og heste, 
cirkusforestilling, legeland og forlystelser, ligesom der er Cafeteria og 
restaurant

Rabatbilletterne afhentes på afdelingskontoret til dig og din familie ved oplysning af 
 medlems-/cpr.nr. - dog max. 8 billetter pr. medlem.

Rabatbilletten afleveres i forbindelse med købet af billetter til Cirkuslands  forestillinger 
den 24. juni 2012 eller 1. august 2012.

CIRKUSLAND
Rabat på 50 kr. pr. person



 



 

 



AKTIVITETSKALENDER

Alle aktiviteter og opslag kan findes på FOA Roskildes hjemmeside. www.roskilde-foa.dk 

3. juni til 8. juni 2012

24. juni 2012

12. juli 2012 
kl. 9.00

1. august 2012

12. august 2012 
kl. 15.00

13. august 2012 
kl. 17.00

25.-28. september 2012

Seniorklubben
Tur til Prag
Pris pr. person 3.695,- kr. i dobbeltværelse/4120,- kr. i enkeltværelse.

Medlemmer med partner, børn og børnebørn
Cirkusland
Rabatbillet værdi 50 kr. pr. billet max 8 billetter pr. medlem kan afhentes 
på afdelingskontoret Fuglebakken 2, Roskilde.

Medlemmer med partner, børn og børnebørn
BONBON land med bus
Pris 100 kr. pr. deltager over 90 cm’s højde.

Medlemmer med partner, børn og børnebørn
Cirkusland
Rabatbillet værdi 50 kr. pr. billet max 8 billetter pr. medlem kan afhentes 
på afdelingskontoret Fuglebakken 2, Roskilde.

Medlemmer med partner, børn og børnebørn
Cirkus Arena
Rabatbillet værdi 30 kr. pr. billet max 8 billetter pr. medlem kan afhentes 
på afdelingskontoret Fuglebakken 2, Roskilde.

Medlemmer med partner, børn og børnebørn
Cirkus Arena
Rabatbillet værdi 30 kr. pr. billet max 8 billetter pr. medlem kan afhentes 
på afdelingskontoret Fuglebakken 2, Roskilde.

Medlemmer med ledsager
Medlemstur til Berlin
Forhåndstilmelding nu.
Pris pr. person i dobbeltværelse kr. 2.450,- /i enkeltværelse + kr. 300,-.

FOA Roskilde ønsker alle medlemmer en god sommer!


