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En SOSU hjælper har, efter en glatføreulykke i firmabilen, fået tilkendt
en erstatning for erhvervsevnetab på 1.170.000. FOA hjalp med sagen,
da arbejdsgiverens forsikringsselskab klagede over, at ulykken var blevet
anerkendt som arbejdsskade.
En SOSU assistent har fået anerkendt sygdommen toksisk eksem som
arbejdsskade og har fået en godtgørelse på 108.000 kr.
En handicaphjælper har fået anerkendt mén efter rygskade, da hun måtte
gribe en borger, der faldt, og har fået udbetalt 77.500 kr.
Flere medlemmer har fået tilkendt midlertidige månedlige ydelser på
2-5.000 kr., indtil deres erhvervsevnetab kan endeligt fastsættes.
FOA Roskilde hjælper medlemmer, der vil klage over deres kommunes
afgørelser vedrørende sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension.
En del medlemmer, har med FOA’s hjælp fået ændret kommunens afgørelse,
så de har fået den ydelse eller tilbud, de var berettiget til.
FOA Roskilde vejleder og bistår gerne i den type sager, også inden kommunen
træffer afgørelse, for at være med til at sikre det bedst mulige forløb for vores
sygemeldte medlemmer.

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 2013: Den 17. december 2012
Bladet udkommer sammen med
forbundsbladet fra den 31.januar 2013.

Nr. 3 2013: Den 6. maj 2013
Bladet udkommer sammen med
forbundsbladet fra den 13. juni 2013.

Nr. 2 2013: Den 11. februar 2013
Bladet udkommer sammen med
forbundsbladet fra den 21. marts 2013.

Deadlines for efteråret følger i blad nr. 1.

GENERELT
LEDER

DET INDLYSENDE VALG
I dette blad vil vi vise et eksempel på, hvordan vi
indgår i debatten, når der opstår en debat, hvor de
såkaldte overenskomstløse foreninger prøver på at
overbevise danskerne om, at den rigtige løsning er
at lade sig melde ind hos dem.
Det jeg taler om her er, at der i Dagbladet den 14.
september var et indlæg af Birger Neis, næstformand i KRIFA Region Syd- og Vestsjælland
vedrørende, at FRIT VALG er en menneskeret.
Han mener, at alle har ret til at vælge, hvilket I kan
læse her i lederen, at jeg giver ham fuldstændig ret
i. Man skal bare vide, hvad det er man vælger.
Ydermere opfordrede han også til, at fagforeningerne skulle leve side om side med respekt for
hinanden. Det gør vi også.
Vi ligger side om side med stor respekt for de
fagforeninger, som går ud og laver overenskomster,
som uddanner tillidsrepræsentanter, som bruger tid
på at forbedre arbejdsmiljøet, og præger de politikere, som bestemmer, hvad der skal ske i vort land.
Alle de fagforeninger har vi det rigtig godt med.
Men de overenskomstløse fagforeninger, som forsøger at hverve medlemmer igennem kuponhæfter
og andre husstandsomdelte brochurer, har vi ikke
den store respekt for. Mere om alt det inde i bladet,
hvor I kan læse mit svar.
Vi har også valgt her i bladet at vise, hvad der sker,
når et medlem kontakter os med et problem med
sin arbejdsgiver. Vi har ikke tidligere gjort så voldsomt meget ud af det før, med at vise de sager, som
vi vinder, og hvordan en sådan sag egentlig forløber.
Det vil vi gøre lidt mere ud af fremover og herigen-

af Bo Viktor Jensen,
afdelingsformand

nem vise jer medlemmer, at når man vælger, så er
det vigtigt at vælge rigtigt. Der er stor forskel på,
hvad man vælger!
I dette nummer bringer vi et indlæg med Gitte
Hansen, som fortæller os om, hvordan det har
været for hende at bruge sin fagforening.
Jeg opfordrer jer som medlemmer til at henvende
sig, hvis I har brug for råd og vejledning.
Til slut vil jeg blot ønske alle vore medlemmer en
glædelig jul og et godt nytår og opfordre til, at I gør
brug af vores aktiviteter her i december måned,
blandt andet juletræsfesten, som vi traditionen tro har
kørt med i mange år og også fortsætter med i år.
Ydermere vil jeg opfordre til, at I holder øje med
vores hjemmeside, hvor vi løbende opdaterer med
nyheder og tilbud. Vær også opmærksom på, at
FOA Roskilde nu også er på facebook.
Det er sådan, når f.eks. denne her leder bliver indtalt,
så er der lang tid til bladet udkommer, og derfor er
det også nogen gange nogle ældre nyheder, som
man kan læse om.
Så har vi på vores hjemmeside og på facebook
mulighed for at bringe det sidst nye, som vores
medlemmer meget gerne vil høre.
Vi kan også sende oplysninger ud via SMS
tjenesten, hvis der er noget, som, vi mener, er vigtigt
at få oplyst om hurtigt.
Det er måden at kommunikere på i dag og den
hurtigste måde at få budskaber ud på.

3

GENERELT

FOA PÅ SOSU-SKOLEN MED
”DEN DANSKE MODEL”
Torsdag den 6. september 2012 var FOA
Roskilde og FOA Køge på SOSU-skolen i
Greve.
Alle elever fik af FOA afdelingerne tilbudt
morgenbrød og udleveret en quiz, hvor der var
mulighed for at vinde flotte præmier.
Gennem hele dagen havde eleverne mulighed for
at tale med repræsentanter fra FOA Roskilde og
FOA Køge samt A-kassen.

hele dagen. Filmen kan findes på facebooksiden
”Den danske model”.
Der var rift om at blive fotograferet som
”Den danske Model”.
Vinder af konkurrencen ”Sæt ansigt på Den Danske
Model” på landsplan blev Hassan Mohammed.
Vinder af Quizkonkurrencen lokalt blev Christina
Jensen og Mette Holm. Vi fik megen opmærksomhed, og havde nogle rigtig gode snakke med
eleverne om ”Den Danske Model”.
Afdelingsformændene fra FOA Roskilde og FOA
Køge, Bo Viktor Jensen og Jonna Slott, blev
inviteret ind i en klasse, som er i gang med ”snuseforløb” indenfor social- og sundhedsområdet. Her
fortalte de eleverne om ”Den Danske Model”, og
hvad FOA kunne gøre for dem.

Mange var interesseret i at høre om ”Den danske
Model”.

Udenfor dystede eleverne i en konkurrence om
at ramme en kartoffel. Udover gode snakke om
formålet samt sjov og engagement - gav det fine
præmier til ”vinderne” og et overskud på 305 kr.,
som FOA Roskilde er glade for at kunne donere til
Hjerteforeningen.

Filmen med Sofie Lassen Kahlke, i rollen som den
danske model, blev vist på storskærm i kantinen

Lone Hansen og Ea H. Kristensen
Elevansvarlige FOA Roskilde

På billedes ses den heldige vinder af "Brunch
med bobles", Mette Holm mellem afdelingsformændene Bo Viktor Jensen og Jonna Slott
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Afdelingsformand Bo Viktor Jensen's svar på indlæg i Dagbladet den 14. september 2012
af næstformand for KRIFA Syd- og Vestsjælland, Birger Neis, bragt i Dagbladet den 27.

”FRIT VALG ER EN MENNESKERET”
Birger Neis skriver, at sommerens konflikt på
Vejlegården har understreget en væsentlig forskel
på LO og Kristelig Fagbevægelse. Det har han
fuldstændig ret i. Her får vi nemlig understreget, at
Kristelig Fagbevægelse finder det OK, at arbejdsgiverne forringer medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår. Det gør LO ikke.
”FRIT VALG er en menneskeret” er overskriften
– det er jeg enig i. Man skal bare vide, hvad man
vælger, og her glemmer KRIFA en hel del oplysninger. De har f.eks. ikke nogen forhandlingsret til
de overenskomster, som de ikke har været med til
at indgå. Kort sagt, KRIFA kan ikke forhandle noget
som helst på overenskomster, de ikke har indgået.
Som kunde i KRIFA kan man alene ringe ind og få
et godt råd. Som medlem af FOA Roskilde får man
en medarbejder med til møde med arbejdsgiveren,
hvor vi forhandler os frem til et godt resultat for medlemmet. Det er det, vores medlemmer betaler for
– den direkte kontakt til arbejdsgiveren.

lemmer under en konflikt. KRIFA betaler ikke mere
end det, enhver anden kunne få i dagpenge.
LO og FOA fører mange arbejdsskadesager. De
kan vare mellem 5 og 6 år og løbe op i 100.000 kr.
alene i omkostninger til advokater og jurister samt
til møder med domstolene. Her i FOA kender vi
til medlemmer af de ”billige” foreninger, som ved
arbejdsskade kun har fået dækket 5-8.000 kr. af
udgifterne til advokat. Resten har man selv måttet
dække. I LO/FOA betaler man ikke noget selv.
Det skulle KRIFA nok orientere lidt om på deres
hjemmeside.

Så når ”FRIT VALG” nu er en menneskeret, så brug
menneskeretten - inden du melder dig ind - til at
spørge din kommende forening: ”Har I overenskomst på min arbejdsplads?”.
KRIFA glemmer også at oplyse, at det kun er LO
fagbevægelsen, som kan indgå forligsaftaler med
arbejdsgiverne om deres overenskomster og kan
føre sager ved en Faglig Voldgift, når man ikke kan
nå til et forlig. Det kan tage op til 3-6 måneder.
KRIFA og andre ”billige” foreninger må køre sagerne
ved domstolene. Dette kan tage fra 1 til 3 år.
Lang tid at skulle vente på at få sagen i orden.
Dertil glemmer KRIFA at orientere om, at det er LO
fagforeningerne, der har retten til at varetage konflikter indenfor vores overenskomstområder, og at
vi betaler både løn, pension og tillæg til vores med-

Der er en EU dom mod eksklusivaftaler. Den
kristelige forening har dog fortsat sin helt egen
eksklusivaftale. Kun ”bekendende” kristne kan
blive medlem af hovedbestyrelsen – klart diskriminerende overfor andre trosretninger, især da
andre etniske minoriteter ofte skifter til de ”billige”
foreninger alene på grund af økonomi, i den tro, at
de får samme behandling og samme muligheder.
Det gør de ikke.
Det har KRIFA bare lige glemt at fortælle på
hjemmesiden.
”FRIT VALG” er en menneskeret. JA men det
forudsætter, at man får oplyst, hvad man vælger.
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MIDLERTIDIG OG
TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE
Der er forskel på midlertidige og tidsbegrænsede ansættelser.
Læs om forskellene her på siden:
Som udgangspunkt ansættes månedslønnede
medarbejdere til varig beskæftigelse.
Der er dog visse situationer, hvor ansættelse kan
ske på andre måder.
Tidsbegrænset ansættelse:
Her er ansættelsen aftalt til at gælde en bestemt
periode, og fratræden sker uden yderligere varsel.
For at en tidsbegrænset ansættelse kan være
gyldig, skal følgende betingelser være opfyldt:
• Tidsbegrænsningen skal være begrundet i
saglige, objektive forhold.
• Man skal kende start- og slutdato på forhånd.
Saglige, objektive begrundelser kan være ansættelse i en stilling for en person på barsels- eller
uddannelsesorlov, sygeorlov, hvor tidspunktet
for den sygemeldtes tilbagevenden kendes med
sikkerhed.
I nogle tilfælde vil der også kunne ansættes
tidsbegrænset, hvis arbejdspladsen for en aftalt
periode har fået tilført ekstra ressourcer. Omvendt
kan usikkerhed f.eks. om, hvor mange børn en
institution har til næste år, ikke begrunde en
tidsbegrænset ansættelse.
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Eksempel: Christian ansættes i perioden 1. september 2006 til 30. april 2007 for Merete, som
er på barsel. Christian fratræder uden yderligere
varsel den 30. april 2007. Hvis Merete vælger
at forlænge sin barselsperiode, kan Christian’s
ansættelse forlænges tilsvarende.
Midlertidig /begivenhedsbestemt
ansættelse:
Her er ansættelsen aftalt at vare "indtil en
bestemt begivenhed indtræffer".
Man kan sige, at begrundelsen for, at ansættelsesforholdet skal ophøre, er kendt på forhånd,
men tidspunktet er ukendt. Begrundelsen for, at
ansættelsen ophører "på et tidspunkt", er normalt,
at en bestemt begivenhed indtræffer, for eksempel
at den sygemeldte medarbejder, man vikarierer
for, raskmeldes.
Ledelsen har pligt til at holde den ansatte bedst
muligt orienteret om udsigterne til vikariatets
ophør. Hvis medhjælperen ikke holdes løbende
orienteret, skal opsigelse ske med overenskomstmæssigt varsel.

Fortsættes på side 7
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SEKTORGENERALFORSAMLINGER ÅR 2013
Ulige år er årene, hvor der afholdes
sektorgeneralforsamlinger.
I år 2013 afholdes således generalforsamling i:
Teknik- og servicesektoren
Mandag den 15. april 2013 kl. 17.00
Kost- og servicesektoren
Onsdag den 17. april 2013 kl. 19.00
Pædagogisk Sektor
Mandag den 29. april 2013 kl. 19.00
Social- og sundhedssektoren
Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.00

side 6 fortsat:
Midlertidig ansættelse er ikke så almindeligt mere.
Det skyldes, at midlertidig ansættelse kun kan ske
ved ansættelser af indtil en måneds varighed og
forudsætter, at der er indgået aftale mellem den
ansatte og arbejdsgiveren om, at ansættelse er af
rent midlertidig karakter. Dette indebærer, at hvis
en midlertidig ansættelse varer ud over en måned,
træder funktionærlovens almindelige opsigelsesvarsler i kraft.
Også for midlertidig ansættelse gælder, at den
skal være begrundet i saglige, objektive forhold.
Det kan være ansættelse i vikariater, hvor den
endelige slutdato ikke kan fastsættes, eksempelvis ferieafløsning eller sygdom, hvor raskmeldingsdatoen endnu ikke er endeligt kendt.
Eksempel: Christian ansættes som vikar, da et
antal ansatte i afdelingen skal på kursus. Idet de

ansatte kan gennemføre kurset i løbet af en måned,
sker ansættelsen midlertidigt. Hvis ansættelsen
af Christian forlænges ud over en måned, uden
at han fastansættes, skal Christian have et nyt
ansættelsesbrev, hvoraf det fremgår, at hans
ansættelse ophører på en konkret dato, altså en
tidsbegrænset ansættelse.
Andre tilfælde:
Ovenstående er eksempler på situationer, hvor
arbejdsgiveren uden videre kan ansætte tidsbegrænset eller midlertidigt.
I alle andre situationer, for eksempel hvis man
ønsker at ansætte en pædagogmedhjælper i en
periode, fordi institutionen søger efter en leder
eller souschef, skal en sådan ansættelse altid
forhandles med FOA Roskilde, inden ansættelse
finder sted.
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Gitte Hansen modtager sin
erstatning

FOA VINDER
MERE END 4- ÅRIG LANG SAG!

I sommeren 2008 sygemelder Gitte Hansen sig
pga. rygproblemer.
Dette bliver startskuddet til et tovtrækkeri med
arbejdsgiveren, som først ender den 26. september
2012!!
Gitte fortæller sin historie her – og anbefaler
kolleger, at have sine forsikringer i orden –
specielt sit medlemskab i FOA. Gitte ville aldrig
have kørt sagen selv – både mht. økonomien,

GODE RÅD FRA GITTE:
Sørg for, at du er i en rigtig
fagforening. Hos andre billige
foreninger – skal du gøre al
arbejdet selv – og mange
gange er der loft på hvor
meget, de vil dække!
Hvis du kommer ud for en
uberettiget sag – så kontakt
straks FOA – helst samme
dag.

Så står du ikke alene!
8

alt det juridiske og den personlige psykiske
belastning. Gitte er rigtig glad for at FOA har
kørt sagen igennem alle 4 år – og naturligvis, at
de har vundet den.
I dag har Gitte modtaget 61.000,- kr. efter skat
for sin uberettigede fyring i 2008 – samtidig med,
at FOA har afholdt alle udgifter til advokater og
sørget for al korrespondance. En korrespondance
der fylder et helt ringbind!

GENERELT

SAGEN KORT:
Gitte bortvises uden grund i juni 2008.
Arbejdsgiveren er for ”rystet” til at kunne give
en forklaring.
Gitte kontakter straks FOA, som starter
kontakten til arbejdsgiveren. Efter 3 måneder
er der intet resultat, så FOA stævner arbejdsgiveren – og sagen kommer i Byretten – men
først i 2009. FOA og Gitte vinder sagen – og
Gitte ånder lettet op. Men arbejdsgiveren
anker til Landsretten.
Sagen skal behandles i Landsretten i 2010.
I 2010 & 2011 udsættes sagen af flere omgange, fordi arbejdsgiveren skifter advokat,
eller pludselig bliver akut syg og ude af stand
til at møde i retten. Da rettens tålmodighed
til sidst slutter – og den fastholder den planlagte dato – i november 2011 går arbejdsgiveren konkurs!

I dag er Gitte glad og ser lyst på fremtiden.
Hun er glad for sit nye job og sin lille dreng
på 9 måneder. ”Jeg er kommet videre i mit
liv nu – på en god måde, da retfærdigheden
er sket fyldest!”. Det betyder meget, at jeg
ved - og at det er bevist, at jeg ikke har gjort
noget forkert. Det er vigtigt for mig”.
”En anden vigtig ting er, at jeg ikke har stået
alene”, fortæller Gitte. ”FOA Roskilde har
under hele forløbet kontinuerligt kontaktet
mig, holdt mig underrettet, deltaget i møder
med advokater – og siddet sammen med mig
i både By- og Landsret.
Man er jo ikke vandt til juridisk sprogbrug,
retssale og afhøringer. Det havde jeg aldrig
klaret alene uden FOA. Og så er jeg blevet
respekteret og hørt på – på en meget menneskelig måde. Tak for det FOA!”

Herefter overgår sagen til Lønmodtagernes
Garantifond, der udbetaler Gittes 4 årige
gamle manglende løn i september 2012.

Faglig konsulent Preben Nørgaard og afdelingsformand Bo Viktor Jensen har kørt sagen for Gitte Hansen
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MÅNEDENS
KUNSTNER
I blad nr. 4 var det et billede
fra Maj-Britt Delcomyn
Andersen’s udstilling,
som ledsagede teksten
om septembers måneds
kunstner. Desværre var
billedteksten ”faldet ud”.
September måneds kunstner var Susanne Svanberg,
og et af hendes billeder
kan ses her.
I november og december er
kunstneren Mia Sundstrup.
Kig ind på dit afdelingskontor og se billederne.

AFDELINGEN LUKKET
FOA Roskilde Faglig afdeling og
A-kasse er i forbindelse med jul og
nytår lukket hele uge 52.
I uge 1 åbner vi igen onsdag
den 2. januar 2013.
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5,7 milliarder i afkast i første halvår
PenSam Liv fik i første halvår 2012 et afkast på 6,8%
- et af de bedste investeringsresultater i branchen
Samlet hentede PenSam knap 5,7 mia. kr. hjem til pensionskunderne i PenSam Liv, PMF Pension og de tre pensionskasser i PenSam.
Sammenligning
af halvårsafkast

FunkƟonærpension

11,7

Sygeplejersker, Pensionskassen for

7,5

6,8

PenSam Liv

6,8

Industriens Pensionsforsikring
MP Pension

5,7

BankPension

5,7

ISP

5,6

Jordbrugsakedemikere og dyrlæger

5,5

På figuren kan
du se PenSam's afkast
for første halvår af 2012
sammenlignet med andre
selskaber i branchen.

5,4

DIP
SAMPENSION

5,2

PFA Pension (moderselskab)

5,2
5,2

Lærernes Pensionskasse

5,2

Arkitekternes Pensionskasse
ATP

5,0

AP Pension

5,0

Finanssektorens Pensionskasse

Tallene er taget fra selskabernes
hjemmesider.

5,0
4,9

SEB Pension
Lægernes Pensionskasse

4,6

Danica Pension

4,4

Nordea Liv og Pension

4,3

Skandia (Gennemsnitskunde)

4,2

LÆS MERE
på
pensam.dk

3,9

Lønmodtagernes DyrƟdsfond
PensionDanmark

3,5

Alm. Brand

3,4
3,1

Juristernes- og Økonomernes Pensionskasse

2,9

Topdanmark
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Ny investeringsstrategi skaber resultater
Det er de seneste års mere aktive investeringsstrategi, der fastholder PenSam
på den kurs, der gennem flere år har sikret rigtigt gode investeringsresultater.
Investeringsafkast før skat
PenSam Liv

2010
9,0

2011
10,8

Halvår 2012
6,8

| PENSION | FORSIKRING | BANK |

A-KASSE

LUKKEDAGE I A-KASSEN
A-kassen, som jo er fælles med A-kassen i FOA
Køge, har på grund af kurser og personalemøder, hvor begge kontorers personale skal
deltage, følgende lukkedage i resten af 2012:
Onsdag den 21. november og onsdag den
12. december 2012.
Ole Bruun, A-kasseleder FOA Roskilde og Køge
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SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN

DANMARKSMESTERSKABER I SOSU
Social- og sundhedsassistentelever har mulighed for at deltage i regionale
og nationale konkurrencer om at blive danmarksmestre i deres fag.
Danmarksmesterskaber afholdes
den 24. – 26. januar 2013 i Århus/NRGI
Park og Arena Århus.
Formålet med danmarksmesterskaberne er at
profilere uddannelsens høje faglighed og støtte
talentudviklingen inden for faget. Deltagerne
samarbejder to og to om opgaverne, som over hele
landet er en "Anamnese" og en "Konkurrenceopgave”. Alle kan komme og se på.
Formålet med de regionale mesterskaber er at
finde de fem vinderpar, der skal gå videre til DM.
De 16 social- og sundhedsskoler er inddelt i 5 grupper, der dyster ved de regionale konkurrencer. Sidste
års regionale vindere var Nina og Camilla fra Nykøbing F., Bolette og Karina fra SOSU Greve blev nr. 2.
Skolerne i en region planlægger i fællesskab, hvor
og hvordan de regionale mesterskaber afholdes.
Se mere om evt. skolekonkurrencer og program for
regionale konkurrencer på skolernes hjemmesider.
Der afholdtes regionale mesterskaber på SOSU
Sjælland i Næstved torsdag den 4. oktober 2012.
På hjemmesiden www.sosusj.dk kan du se, hvem
der blev vinder.
Er du interesseret i at deltage i den næste konkurrence, så skal du kontakte din SOSU-skole.
Konkurrencerne på skolerne starter om foråret.
Du kan læse mere om konkurrencerne på
www.Passinfo.dk.
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DM i SOSU finansieres, planlægges og
gennemføres i tæt samarbejde med socialog sundhedsskolerne samt nedenstående
samarbejdspartnere og sponsorer.
PASS har det overordnede ansvar for DM
i SOSU. PASS sikrer finansiering og godkender rammer og opgaver for konkurrencerne. PASS er fagligt udvalg for social- og
sundhedsuddannelsen.
SkillsDenmark står for den overordnede koordinering og tilrettelæggelse af DM i Skills,
hvor ca. 35 erhvervsuddannelser indgår.
SkillsDenmark er en nonprofit organisation,
der blev stiftet i 1997 af fem faglige udvalg.
Organisationen arbejder for at højne og
fremme de danske erhvervsuddannelsers
image og status. Det gør den ved via konkurrencer at tilskynde unge mennesker,
deres undervisere og arbejdsgivere til at
opnå den højeste erhvervskompetence
inden for deres faglige område
Udover det årlige Danmarksmesterskab
for erhvervsuddannelser - DM i Skills –
sender SkillsDenmark unge deltagere til
WordSkills.

PÆDAGOGISK SEKTOR

VI TROEDE IKKE DET KUNNE BLIVE VÆRRE
Men vi tog desværre fejl!
I både Lejre, Roskilde og Greve kommuner er der
faldende børnetal, og når politikerne derudover
vælger at lave besparelser på området, er det
ekstra sårbart og hårdt på dagtilbudsområdet.

• Vi har sendt et åbent brev til politikerne. Dette
er også sendt til de lokale uge- og dagblade.
• Vi har udarbejdet høringssvar til Lejre
Kommune vedr. dagtilbudsplanen.

I Pædagogisk Sektor gør vi alt for at påvirke politikerne, både ved personlig kontakt og mails samt
læserbreve og høringssvar.
• Vi har udarbejdet høringssvar til budgettet i alle
3 kommuner.
• Vi har rettet henvendelse til alle tre kommuner
vedr. 500 mil. kr. puljen, der fra regeringens
side er afsat til forbedringer af normeringerne
på 0-5 års området.

Nåede du ikke at læse dem i dagspressen, så
kan alle disse henvendelser samt høringssvarene
læses på FOA-Roskilde’s hjemmeside
www.foa-roskilde.dk under Pædagogisk Sektor.
Ea H. Kristensen, Sektorformand
Lissie D. Larsen, Sektornæstformand

ÅBENT BREV TIL POLITIKERNE I ROSKILDE, GREVE OG LEJRE KOMMUNER
Regeringen har afsat 500 millioner til forbedring af normeringerne i daginstitutionerne på
0-6 års området i 2013.

Ud fra det budgetmateriale, der er tilgængeligt,
kan FOA Roskilde ikke se, hvad kommunerne
vil bruge pengene til.

• For Roskilde Kommune betyder det
ca. kr. 7 millioner.
• For Greve Kommune betyder det
ca. kr. 4.2 millioner.
• For Lejre Kommune betyder det
ca. kr. 2.4 millioner.

Vores frygt er, at pengene ryger direkte ned i
kommunekassen og ikke bliver brugt til det,
de var og er tiltænkt fra regeringens side nemlig bedre normeringer i dagtilbuddene
på 0-6 års området.

Derfor spørger vi jer politikere: Hvordan har I tænkt jer at bruge pengene?
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SENIORKLUBBEN

VELKOMMEN I FOA ROSKILDE’S
SENIORKLUB
PROGRAM FOR VINTEREN OG
FORÅRETS AKTIVITETER 2013
Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig glædelig
jul samt et godt og lykkebringende nytår.
På bestyrelsens vegne - tak for hyggeligt samvær
i det forløbne år, vi glæder os til at være sammen
med jer igen i det nye år 2013.

Mandag den 11. februar 2013 kl. 12.30.

PÅ KRYDS OG TVÆRS I DET
GAMLE ROSKILDE
Hans Christian Eisen kommer og fortæller om
Roskilde i gamle dage.
Vi spiser vores medbragte mad.
Klubben byder på diverse drikkevarer, samt kaffe.
Kildegården, Håndboldklubbens lokaler,
Helligkorsvej 5, Roskilde.

Mandag den 14. januar 2013 kl. 12.30.

NYTÅRSKUR
Kildegården, Håndboldklubbens lokaler,
Helligkorsvej 5, Roskilde.
Vi glæder os til at se alle vores medlemmer til
vores første arrangement i det nye år.
Der vil blive serveret lidt at spise i form af buffet
med høflig selvbetjening, diverse drikkevarer samt
kaffe med lidt godt.
Med hensyn til bespisning er tilmelding nødvendig.
Pris pr. deltager kr. 60,-.
Husk at medbringe bestik og service.
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Mandag den 11. marts 2013 kl. 13.00.

FORÅRSFROKOST
Informationer følger i næste blad.
Husk tilmelding til generalforsamlingen den 8.
april 2013.

SENIORKLUBBEN

Mandag den 8. april 2013.

GENERALFORSAMLING
Generalforsamling ifølge klubbens vedtægter.
Efter generalforsamlingen bliver der serveret lidt
spiseligt med drikkevarer og kaffe.
Husk at medbringe bestik og service.
Af hensyn til bespisningen er tilmelding nødvendig.
Kildegården, Håndboldklubbens lokaler,
Helligkorsvej 5, Roskilde.

Søndag den 26. maj til
fredag den 31. maj 2013.

FERIETUR TIL KRAKOW
Vi regner med, at det bliver fra den 26. til
den 31. maj 2013.
Overfart Gedser–Rostock med morgenmad
på færgen. Vi kører videre til Berlin, hvor vi får
aftensmad og overnatter.
Der bliver en byrundtur, inden vi næste morgen
forlader Berlin, og turen går videre til Krakow,
hvor vi har 4 overnatninger.
Yderligere information kommer i næste blad.
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FOA LEDER

PROJEKT
”NYT FÆLLESSKAB FOR LEDERE”
Som en del af det overordnede fokus i ”Medlemmernes FOA” retter vi også blikket mod de mindre
faggrupper i FOA – herunder lederne.
Vi vil gerne kunne servicere lederne med de 11
serviceløfter i lighed med de større faggrupper.
FOA afdelingerne i Holbæk, Roskilde, Køge, Guldborgsund, Lolland, Nordvest-, Midt- & Sydsjælland
har derfor indgået et samarbejde. Et samarbejde
der har til hensigt at afprøve nogle praktiske
modeller, som siden kan lægges op til debat og
beslutning de- og centralt i FOA. Eksperimentperioden går frem til marts 2013.
Vi har lavet undersøgelser og arbejdspladsbesøg
for at få klarhed over, hvordan vi bedst kan tilbyde
lederne de 11 serviceløfter – som vi også tilbyder
alle øvrige medlemmer.
Vores mål er at finde et koncept, som tilgodeser
både ledere og medarbejdere og herunder også
organiseringen i FOA. I eksperimentet tror vi på, at
når vi sætter god ledelse på dagsordnen i al vores
kontakt med lederne – vil det have en afsmittende
positiv effekt på såvel arbejdsmiljøet for lederne –
såvel som arbejdsmiljøet for den enkelte medarbejder. Dvs. en gavnlig effekt på hele arbejdspladsen.
FOA’s indflydelse på arbejdspladserne er stærkest
via vores velforankrede og velorganiserede tillids-
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mandssystem og arbejdsmiljørepræsentanter.
Vores indflydelse på lederplan er endnu et skridt til
at sikre fremtidige, gode og bæredygtige arbejdspladser. Når eksperimentet er afsluttet i marts
2013 vil der komme en udmelding om, hvilke
løsninger man har fundet mest givende.
Hvis du har spørgsmål, ideer eller kommentarer –
er du velkommen til at kontakte projektleder
Lone Zibrandtsen på mail lozi@foa.dk eller
mobil 20 48 24 19 eller din lokalafdeling.
Du kan også læse mere om fællesskabet på
www.foa.dk/foa-leder.
Sidst men ikke mindst – så håber vi, at du sammen
med os vil tage godt imod vores målrettede fokus
på et godt arbejdsmiljø ved hjælp af god ledelse.

AKTIVITETER

FOA Roskilde inviterer medlemmer med ægtefælle, børn samt familie og
børnebørn til at deltage i afdelingens
Julebørneteater

KLOKKEKLANG
OG HEXERI
Lørdag den 1. december 2012 kl. 15.00
Så er det snart jul igen og FOA Roskilde
arrangerer atter juleforestilling for børn.
Forestillingen vises i Festsalen på Sct. Jørgensbjerg Skole, Sønderlundsvej 58, Roskilde.
En meget hyggelig og morsom juleforestilling,
som varer ca. en time.
Aldersgruppen er 3 til 10 år, og det er gratis.

Tilmelding kan foretages via
hjemmesiden www.foa.dk/roskilde,
via mail til roskilde@foa.dk eller
telefonisk til FOA Roskildes reception
på telefon 46 97 19 90 senest fredag
den 30. november 2012.
Med venlig hilsen
på aktivitetsudvalgets vegne
Bo Viktor Jensen, Afdelingsformand

KLOKKEKLANG OG HEXERI
Troldene Trunte og Trampe er i år flyttet op i det gamle kirketårn, og juleforberedelserne er i fuld gang.
Tiden nærmer sig, hvor de skal ringe julen ind med den store klokke, og de glæder sig.
De eneste, der ikke glæder sig, er Hexe-Mester Felix, som hader jul, og gør alt for at forhindre, at
klokken skal ringe ind til julefest. Det ene øjeblik spiller klokken i vilden sky – pludselig er den tavs.
Byens borgmester er fortvivlet og borgerne i den lille by utålmodige.
Smeden og klokkemageren tilkaldes, men intet hjælper.
Trunte og Trampe udtænker en snedig plan, og så kommer der gang i tryllerierne.
Medvirkende:
Lise Henningsen, Jens-Erik Placing og Bjarne Buur
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AKTIVITETER

TIL FOA ROSKILDE’S MEDLEMMER MED FAMILIE OG VENNER

JULEMÆRKEMARCH
SØNDAG DEN 2. DECEMBER 2012 KL. 8.00
Deltag i den sunde og hyggelige 5 km julemærkemarch, som starter kl. 8.00 på Østervangskolen,
Astersvej 15, Roskilde, med kaffe, rundstykker
samt juice og slik til børnene.
Marchstarten går fra Østervangsskolen kl. 9.00.
Du skal den 2. december inden kl. 8.30 henvende
dig til FOA formand Bo Viktor Jensen, som udleverer
bon til en forfriskning på turen samt til diplom og
medalje.
Efter vandre”hygge”turen mødes vi igen på skolen,
hvor der vil være julehyggestue med musikunderholdning, lotteri samt salg af gløgg, sodavand og
æbleskiver.

en mail til roskilde@foa.dk og samtidig indbetale
beløbet på netbank konto nr. 5396 – 0394055.
HUSK at påføre indbetaling såvel som mail oplysninger om medlemsnummer eller cpr.nr. og
navn samt teksten ”Julemærkemarch”. Husk også
navne på alle deltagere.
Tilmelding er først gældende ved modtagelse af
såvel mail som betaling.
Frist for tilmelding til denne pris er mandag den
12. november 2012.

Efter tilskud fra FOA’s aktivitetsudvalg er prisen
for medlemmer, ledsagere, forældre, børn og børnebørn kr. 25,- pr. person.
Da der udleveres diplom, skal vi have navne på
alle deltagerne ved tilmelding (husk derfor at
skrive disse i mailen, hvis du tilmelder via mail).

OVERSKUDDET GÅR TIL ET
GODT FORMÅL:
Julemærkehjemmene.

Tilmelding og betaling i FOA Roskilde’s reception
på Fuglebakken 2, Roskilde. Du kan også sende
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I 2012 deltog 18.186 i marcherne
og overskuddet blev på kr. 1 mio.

AKTIVITETER

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

JULETRÆSFEST
FREDAG DEN 28. DECEMBER 2012 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 og synger julesange.
DUI’s nisser leger med børnene.
Godteposer uddeles.
DUI’s nisser leger videre med børnene.
Der kan købes kaffe, the, kage, øl og sodavand.
Godteposer udleveres til børn under 15 år mod aflevering af en godteposebillet.
Billetter til godteposer kan købes på FOA Roskilde's kontor til 30,- kr. pr. stk.
Tilmelding og salg af billetter slutter torsdag den 20. december 2012 kl. 15.00.
Salget foregår i receptionen på Fuglebakken 2 i Himmelev, Roskilde ved personlig henvendelse, via
hjemmesiden www.foa-roskilde.dk eller pr. mail. Ved mail sendes denne til roskilde@foa.dk med oplysning
om navn, medlems-/cpr.nr. , telefonnummer, arrangement og tidspunkt.
Ved tilmelding pr. mail /via hjemmeside sker indbetaling af beløbet på konto nr. 5396 – 0394055.
Husk at oplyse dit medlems-/cpr.nr. samt ”juletræsfest” på indbetalingen.
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

19

AKTIVITETSKALENDER
12. november 2012
kl. 12.30

Seniorklub
Bankospil
Kildegården, Håndboldklubbens lokale, Helligkorsvej 5, Roskilde.
Tilmelding til Seniorklubben..

26. november
2012 til ….

Medlemmer med familie
Juleshopping i Budapest
Tilmelding direkte til Skagerak Tour.
Læs mere på aktivitetskalenderen på www.foa-roskilde.dk.

1. december 2012
kl. 15.00

Medlemmer med familie
Julebørneteater
Se opslag inde i bladet.
Sct. Jørgens Skole, festsalen, Sønderlundsvej 58, Roskilde.

2. december 2012
kl. 8.00

Medlemmer med familie
Julemærkemarch
Se opslag inde i bladet.
Østervangsskolen, Astersvej 15, Roskilde.

3. december 2012
kl. 12.00

Seniorklubben
Julefrokost
Kildegården, Håndboldklubbens lokale, Helligkorsvej 5, Roskilde.
Tilmelding til Seniorklubben..

28. december 2012
kl. 11.00

Medlemmer med familie
Juletræsfest
Se opslag inde i bladet
Hotel Prindsen, Guldaldersalen, Algade 13, Roskilde

28. december 2012
kl.13.30

Medlemmer med familie
Juletræsfest
Se opslag inde i bladet
Hotel Prindsen, Guldaldersalen, Algade 13, Roskilde

28. december 2012
kl.16.00

Medlemmer med familie
Juletræsfest
Se opslag inde i bladet
Hotel Prindsen, Guldaldersalen, Algade 13, Roskilde

14. januar 2013
kl. 12.30

Seniorklubben
Nytårskur
Kildegården, Håndboldklubbens lokale, Helligkorsvej 5, Roskilde.
Tilmelding til Seniorklubben.

9. februar 2013 til
16. februar 2013

Medlemmer med familie
Wellnessferie i Ungarn
Tilmelding direkte til Skagerak Tour.
Læs mere på aktivitetskalenderen på www.foa-roskilde.dk.

11. februar 2013
kl. 12.30

Seniorklubben
På kryds og tværs i det gamle Roskilde
Kildegården, Håndboldklubbens lokale, Helligkorsvej 5, Roskilde.
Tilmelding til Seniorklubben.

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

