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UDGIVER:
Fag og Arbejde,
Roskilde afdeling

REDAKTION:
Bo Viktor Jensen, ansvarshavende
Tina Pedersen
Vibeke Andersen
Tove Buhl

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

Oplag:
5.000 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.

Et medlem har fået erstatning på 124.000 kr. for fejl i ansættelsesforholdet 
– læs mere om det inde i bladet.

Et medlem har fået tilkendt erstatning på 3.687 kr. pr. måned for tab af 
erhvervsevne på 15 %. Udover dette kører FOA Roskilde civilt søgsmål for 
medlemmet.

Et medlem har fået tilkendt erstatning for arbejdsskade på 32.542 kr.

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

Nr. 4 2013: Den 19. august 2013
Bladet udkommer sammen med 
 forbundsbladet fra den 3. oktober 2013.

Nr. 5 2013: Den 23. september 2013
Bladet udkommer sammen med 
forbunds bladet og afdelingens 
kalender fra den 7. november 2013.

 

LUKKEDAGE I FOA ROSKILDE
Udover helligdage og weekender er afdelingskontoret i første halvår af 2013 lukket 

følgende dage: 1. maj, 10. maj og 5. juni
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LEDER

af Bo Viktor Jensen,
afdelingsformand

I skrivende stund er roskildeborgere i gang med 
en bloklade overfor byggeriet på virksomheden 
KARA-NOVEREN i Roskilde. KARA-NOVEREN 
havde valgt ikke at tegne overenskomst med de 
virksomheder, som arbejder på byggeriet. Derfor 
iværksatte byggefagene en blokade for at forhindre 
arbejderne i at komme ind på byggepladsen. 
Og effekten af fællesskabet er til at få øje på - 
 allerede fire dage efter blokadens start, blev der ind-
gået overenskomst med byggefagene i Roskilde.

Det betyder, at de arbejdere, som blandt andet kom 
fra Polen, nu kan se frem til at få en ordentlig løn for 
deres arbejde. Så endnu et bevis på, at brugen af et 
fuldstændig legitimt våben for bedre løn og ansæt-
telsesforhold – hvilket vi har en hel frisk EU dom 
for – endnu en gang har virket, nemlig det blokade-
våben, som fagbevægelsen kan gøre brug af, når 
vi taler om dårlige løn- og ansættelsesforhold samt 
social dumping.

Et nyt udspil fra regeringen med henblik på 
en reform af sygedagpengelovgivningen er 
 kommet på banen.

I FOA hilser vi regeringens ventede reform af syge-
dagpengesystemet meget velkommen. Det er sund 
fornuft at igangsætte en tidlig indsat for de men-
nesker, som har brug for hjælp til at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet. Vi skal dog advare mod, at forlæn-
gelsen af sygedagpenge for folk med klare diagnoser 
bliver på bekostning af de, som er stressramte og 
fysisk nedslidte.

I dag står de sygemeldte alt for ofte i den ulykkelige 
situation, at de ikke bare skal forholde sig til en 
sygdom, men også til den økonomiske situation at 
risikerer at miste deres forsørgelsesgrundlag – Det 
burde være en unødvendig bekymring i et velfærds-
samfund.

Ligegyldigt om du er ramt af stress, kræft eller en 
diskusprolaps, så er du syg. At nogen syge bliver 
tildelt en sats, der svarer til kontanthjælp. Det er 
 forskelsbehandling, og det er ikke acceptabelt.

Forhandlingerne om overenskomst 2013 kører 
meget trægt.

I skrivende stund er parterne gået fra hinanden, 
og der er ikke aftalt noget nyt møde. Fronterne er 
trukket hårdt op.

Arbejdsgiverne ønsker f.eks. ikke længere, at vore 
MED-udvalgs repræsentanter, tillidsrepræsentanter 
eller deres suppleanter har den beskyttelse, der hører 
med, når man forhandler med ledelsen og stiller de 
krav frem, som er til gavn for ens kollegaer. 
Pension er også et hot emne i overenskomsten, og 
bare det at bevare håbet om, at vi opretholder real-
lønnen, er svært. 
Fagbevægelsen har både på det private og offent-
lige område vist stort mådehold i forhold til at stille 
krav til overenskomsten. 
At fastholde lønnen betyder dog ikke, at man beholder 
sin købekraft. Priserne på både mælk og brød stiger. 
Så alene på den baggrund, vil alle gå lidt ned i løn.

FÆLLESSKABET HAR 
VUNDET IGEN

Fortsættes på side 4
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Mange politikere råber højt om, at hvis den danske 
velfærd, som vi alle sammen har været med til at 
 opbygge, skal bevares, er en forringelse af lønnen 
en af de få – måske eneste muligheder - man har. 
Det er vi ikke er enige i, og ved et kig på nogle af 
de andre lande omkring os, ses forskellen tydeligt 
på høj og lav og på de elendige vilkår, det fører 
med sig, når der ikke er råd til at føre en anstændig 
tilværelse.

Til slut et kæmpe stort til lykke til fællesskabet og 
de, som kæmper for, at vi fortsat har anstændige 
løn- og ansættelsesvilkår og imod social dumping i 
dette land.

Et stort til lykke til LO fagbevægelsen.

GENERELT

SMS NYHEDER 
Vi vil gerne sende nyheder til dig på SMS

Er du interesseret i af følge med i overenskomstforhandlingerne 
her i foråret, så kan du få FOA’s nyhedsmeddelelser som SMS på 
din mobiltelefon. Det kræver blot, at vi har dit mobilnummer.

Så er du interesseret i at følge forhandlingerne tæt, så send dit 
mobilnummer til os sammen med teksten ”SMS-nyheder”.

Send en mail til roskilde@foa.dk med navn, cpr. nr./medlems-
nummer og dit mobilnummer, så kommer du på listen med 
 SMS-nyheder.

Fortsat fra side 3
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Indkaldelse til

EKSTRAORDINÆR 
AFDELINGSGENERALFORSAMLING 

fredag den 12. april 2013 kl. 18.30 i FOA Roskilde, Fuglebakken 2, Roskilde

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Budgetforslag
4. Strukturforslag
6. Eventuelt

Budget- samt strukturforslag kan læses på 
 afdelingens hjemmeside www.foa-roskilde.dk 
henholdsvis afhentes på afdelingskontoret 14 
dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har afdelingens 
medlemmer, der ikke er i kontingentrestance 
udover 1 måned.

Ved indgangen opgives medlemsnummer (cpr.nr.). 
Husk at medbringe dit medlemskort.

Der vil på generalforsamlingen blive serveret en 
let anretning. 
Af hensyn til traktementet er der tilmelding 
 senest den 10. april 2013 til FOA Roskilde 
på tlf. 4697 1990 eller til roskilde@foa.dk med 
teksten ”afdelingsgeneralforsamling” og dit 
navn samt medlems/cpr.nr.

På afdelingens vegne
Bo Viktor Jensen

Afdelingsformand
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TIMELØNNET 
ELLER TILKALDEVIKAR 
Så læs her:

FOA Roskilde får i øjeblikket en række henvendelser 
fra medlemmer, der er ansat som tilkaldevikar på 
timeløn, eller som bliver ansat på månedsløn med 
den mindst mulige ansættelsesnorm 8 timer pr. 
uge, selv om den ansatte reelt arbejder langt mere 
end 8 timer.

Det efter FOA’s opfattelse oftest i strid med funktio-
nærloven og overenskomsterne at ansætte som 
tilkaldevikar, eller at fastansætte på f.eks. 8 timer, 
hvis den ansatte reelt arbejder langt mere end 8 
timer pr. uge.

I Rammeaftalen om tidsbegrænsede ansættelser, 
er der indført nogle bestemmelser for at forhindre, 
at arbejdsgiverne misbruger vikariater ved at 
forlænge disse i stedet for at fastansætte medar-
bejderen.

Hvis arbejdsgiveren vælger at forlænge et vikariat 
i stedet for at fastansætte medarbejderen, skal 
forlængelsen være sagligt begrundet i objektive 
forhold.

Der er ikke i rammeaftalen taget stilling til, hvor 
mange gange et vikariat kan forlænges, men det 
fremgår af retspraksis vedrørende funktionær-
loven, at flere forlængelser efter hinanden kan 
medføre, at aftalerne anses som en omgåelse af 
funktionærlovens/overenskomsternes regler om 
opsigelsesvarsler. I disse tilfælde har den 
ansatte krav på f.eks. opsigelsesvarsel i 
henhold til funktionær loven/overenskomsten. 

Ved vurdering af hvor mange forlængelser, der 
anses for rimelige, lægges der blandt andet vægt 
på følgende forhold:

1.  Er der skabt en berettiget forventning hos den 
ansatte om fast ansættelse?

2.  Har arbejdsgiverens brug af vikariater været 
velbegrundet?

3.  Den samlede tidsmæssige udstrækning af 
vikariaterne

4.  Vikarieres der for en eller flere forskellige 
 personer?

Afdelingen har netop afsluttet en sag, hvor en 
pædagogmedhjælper siden 2008 har haft en lang 
række forlængelser af vikariater på mellem 8 og 
20 timer, og ind imellem var ansat som tilkalde vikar, 
selv om hun i hele perioden arbejdede omkring 20 
timer pr. uge.

Endvidere havde hun ikke fået de løntillæg, som 
hun var berettiget til efter overenskomsten og 
lokal lønforhandling. I maj måned 2012, hvor hun 
atter var ansat som tilkaldevikar, stoppede man 
pludselig med at tildele hende vagter.

FOA Roskilde gik ind i sagen, og krævede kom-
pensation svarende til, hvis hun var ansat på må-
nedsløn 20 timer pr. uge, samt løn i et opsigelses-
varsel, som blev fastsat til 4 måneder. 
Sagen blev forligsmæssigt afgjort ved, at kommunen 
efterbetalte ca. 124.000 kr. til medlemmet!

Yderligere spørgsmål eller kommentarer til 
 ovenstående, kan rettes til faglig konsulent 
Preben Nørgaard, E-mail: pren036@foa.dk
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AFKAST PÅ 14,1% TIL FLEKSION-KUNDER 
2012 har været et godt investeringsår for 
PenSam's kunder. 

Kunder med Fleksion har opnået et afkast i 2012 
på 14,1%, mens kunder med Tradition har opnået 
et afkast på 12,6% ifølge den foreløbige opgørelse. 
 
Kunderne i PenSam Liv har dermed opnået et 
investeringsafkast i toppen af markedet i 2012. 
 
"Det har været et vanskeligt investeringsår med 
usikkerhed om vækstudsigterne og stor politisk 
usikkerhed.  Derfor er det tilfredsstillende at 
kunne konstatere, at PenSam Liv også i 2012 
har kunnet give kunderne et godt afkast”, udtaler 
direktør Helen Kobæk.

Aktiv investeringsstrategi virker
Med investeringsresultatet for 2012 fortsætter 
PenSam de gode takter fra 2010 og 2011. 
Det understreger, at den mere aktive og foku-
serede investeringsstrategi, der blev besluttet 
i  bestyrelsen i 2010, bærer frugt. Det gode 
investeringsafkast i både Fleksion og Tradition i 
2012 er således resultatet af en bevidst risiko-
spredning i kombination med risikokapacitet og 
villighed til at investere i en række aktivklasser, 
der alle har givet gode afkast. 
 
Se den foreløbige opgørelse af afkast i 2012 for 
alle selskaber i PenSam på www.pensam.dk.

Et positivt år hele vejen rundt
”2012 var et sjældent positivt år, når det gælder 
afkastene på de finansielle markeder og det vel 
og mærke på såvel risikofyldte som sikre aktiver. 
Takket være vores stærke fokus på risiko kapacitet, 
har vi haft mulighed for at investere i aktier 
og kreditobligationer fra årets start. Det er 
aktiver, som har givet store værdistigninger i 
løbet af året”, siger investeringsdirektør Benny 
Buchardt, som fortsætter: ”Vi har haft den usikre 
politiske, økonomiske og finansielle situation i 
store dele af verden for øje, og har derfor spredt 
vores investeringer. Forståelse af de fundamen-
tale faktorer, der udover konjunkturerne driver 
markedsudviklingen, har været afgørende for at 
opnå gode investeringsresultater i 2012.”

Grundlag for en god kontorente
Investeringsafkastet er grundlaget for kontorenten, 
som er den forrentning, kunderne får tilskrevet på 
deres depot.
 
”I vores kontorentepolitik har vi en sammenhæng 
mellem investeringsafkast og kontorente. De gode 
investeringsafkast kommer således vores kunder 
til gavn enten nu eller ved fastsættelsen af konto-
renten i årene fremover ”, udtaler Helen Kobæk.  

Yderligere oplysninger
Søren Dijohn, pressekontakt, PenSam, 
tlf. 61222998.

Fra www.pensam.dk - 21. januar 2013
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ÅRETS 
PRAKTIKVEJLEDER
FOA Roskilde og FOA Køge kårer i fællesskab 
årets praktikvejeleder midt i maj.

Er du under uddannelse - Brug din indflydelse - Vær med til at finde 
årets praktikvejleder.

Ved FOA Roskilde og FOA Køge’s skolebesøg på Social- og 
 sundhedsskolen i Greve den 6. marts, den 3. april og den 24. april 
 uddeles stemmesedler til valg af årets praktikvejleder.

Kom til FOA’s stand og hent en stemmeseddel, og gør netop din 
 praktikvejleder til ”Årets praktikvejleder”.

Kåringen finder sted 15. maj 2013. 

Sommerhusene i Blokhus og på Møn kan udenfor 
skolernes sommerferie lejes for kr. 1.000,- pr. uge.

Det er muligt at se de ledige perioder i vores tre 
sommerhuse på hjemmesiden www.foa-roskilde.dk.

SOMMERHUSENE
Nye lejepriser på sommerhusene på Møn og i Blokhus.

8

Et fantastisk tilbud for FOA Roskildes medlemmer!
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FOA Roskilde finder det vigtigt – også at møde 
 vores medlemmer på en mere uformel måde.

Derfor har vi igen i år booket en stadeplads sammen 
med de øvrige LO forbund, og derfor er FOA igen i 
år at træffe på Kræmmermarkedet.

Ligesom tidligere vil vi have en konkurrence og 
 uddele orienterende materialer.

I den udstrækning vi kan, vil vi besvare jeres faglige 
spørgsmål på stedet, og hvis vi ikke kan det, så vil 
vi vende tilbage til jer med svar efter kræmmermar-
kedet.

Kom og få en god snak med din fagforening fredag, 
lørdag eller søndag på kræmmermarkedet i Roskilde 
den 17. til 19. maj 2013. 

FOA ROSKILDE PÅ 
KRÆMMERMARKED 

fredag den 17. til søndag den 19. maj 

Tidligere har vi slået slag for efterlønnen

Der var kø for at slå et slag for efterlønnen sidste år

Det er vigtigt at vide, hvad kontingentet går til.
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ARBEJDSMILJØ

VIP AFTEN FOR AFDELINGENS 
ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

Der stilles mange krav til arbejdsmiljørepræsentanterne.

På denne baggrund havde FOA 
 Roskilde inviteret disse til en særlig 
V.I.P. aften i afdelingen.

Med afdelingsformand Bo Viktor 
Jensen og  konsulent Ejlif Larsen 
som guide og via dialogspillet 
”Arbejdsmiljørepræsentant i FOA”, 
fik arbejdsmiljø repræsentanterne 
indsigt i kompetencer og opgaver 
samt udviklings muligheder.

En både hyggelig og spændende 
aften i FOA Roskilde.

Levende lys og den 
røde løber gjorde 

sit til at aftenen blev 
stemningsfuld.

Koncentration og hygge hånd i hånd – i dagens anledning serverede afdelingen champagne til deltagerne.

VALGT SOM TILLIDSREPRÆSENTANT 
ELLER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT
Husk altid at give besked til din fagforening, 
så sikrer vi, at dit valg bliver registreret korrekt.

Det er ligeledes vigtigt, at vi får besked, hvis du fratræder.

Send en mail på roskilde@foa.dk eller ring til Janni Schneider på tlf. 46 97 19 92.

7
10
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A-KASSE
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STORE UDDANNELSESDAG 
PÅ ROSKILDE RÅDHUS
Den 29. januar havde Roskilde kommune indbudt 
375 ledige borgere til en uddannelsesdag. 

De 375 ledige hører til den gruppe, der er ramt af 
forkortelsen af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år. 
Fælles for dem er, at retten til dagpenge stopper 
her i første halvår af 2013, og at de kan gøre brug 
af den uddannelsesordning folketinget vedtog i 
forbindelse med finansloven.

Der er knyttet en særlig uddannelsesydelse til 
ordningen. Det betyder, at man kan undgå at 
komme på den almindelige kontanthjælpsordning, 
som for mange vil betyde, at der slet ikke kan 
udbetales noget, fordi man har en ægtefælle med 
arbejdsindtægt. I den situation har ægtefællen 
forsørgerpligt overfor én.

Af de 375 indbudte mødte 140 op til uddannelses-
dagen, og de blev budt velkommen i Rådhusets 
auditorium af Beskæftigelsesudvalgets formand 
Evan Lynnerup, hvorefter nogle medarbejdere fra 
Jobcentret gennemgik mulighederne i uddannelses-
ordningen.

Og så var det tid til ”uddannelsesshopping”, idet en 
lang række uddannelsessteder havde sat stande 
op udenfor auditoriet med deres kursus- og 
 uddannelsesmaterialer. Bl.a. var SOSU-Sjælland 
til stede.

Fagforeningerne og A-kasserne var også indbudt 
til uddannelsesdagen, så de ledige kunne få svar 
på eventuelle spørgsmål om deres dagpengeret 
og lignende. Så undertegnede og afdelingsnæst-
formand Tina Pedersen var draget af sted til råd-
huset med en FOA-stand.

Vi kan ikke påstå, at vi havde travlt og heldigvis 
for det, for det dækker over det faktum, at vi i 
FOA Roskilde heldigvis ikke har så mange, der 
mister retten til dagpenge her i 1. halvår af 2013. 
I skrivende stund er det ca. 30, og forhåbentlig 
når nogle at finde et job inden ophøret af deres 
dagpengeret. Eller, som vi har set eksempler på, 
starter på en uddannelse med SU. Til sammen-
ligning fortalte repræsentanterne fra 3F os, at de 
har langt over 100 medlemmer, der står til at miste 
dagpengeretten.

Tilbagemeldingerne fra kommunen var meget 
positive, idet det ser ud til, at rigtig mange af de 
fremmødte ledige fik lavet aftaler med et uddan-
nelsessted om at få igangsat kursus- og uddan-
nelsesforløb.

Ole Bruun
A-kasseleder

7
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LUKKEDAGE I A-KASSEN 
På grund af kurser og møder er A-kassen – udover afdelingens 
lukkedage den 1. maj, den 10. maj og den 5. juni 
- lukket følgende dage: Den 9. april og 22. maj 2013

1. juli 2010 blev dagpengeperioden halveret fra 4 
år til 2 år.

Du kan dog bevare retten til dagpenge, hvis du 
inden for de sidste tre år har haft ordinært arbejde 
i 1.924 timer. Men i en tid med nedskæringer og 
økonomisk krise kan det være svært at få arbejde 
i så mange timer.

Derfor risikerede mange medlemmer af FOA´s 
A-kasse at miste deres ret til dagpenge den 1. juli 
2012. Den nye regering gav dog en ekstra frist på 
et halvt år frem til 1. januar 2013.

Og hvad så?
Mange vil opdage, at de ikke kan få kontanthjælp.
Og andre vil blive overrasket over, hvor lidt de kan få.

Din ret til kontanthjælp er nemlig afhængig af de 
økonomiske forhold i din husstand. Det vil sige, 
hvad din ægtefælle tjener, og om I har formue 
 eller friværdi.

Denne pjece skal forberede dig på, hvilken hjælp 
du kan få – eller ikke kan få – fra kommunen, når 
dine dagpenge er ophørt.

Den kan læses, downloades eller bestilles under 
publikationer på www.foa.dk 

Kan
kontanthjælp,

du
hvis

mister
du
dine

dagpenge?

få

KAN DU FÅ KONTANTHJÆLP, 
HVIS DU MISTER DINE DAGPENGE
Dagpengeperioden halveret fra 4 til 2 år

12
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SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN

skal være sektoren i hænde senest 21 kalender-
dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Kopi af indkomne forslag, beretning samt kan-
didatliste kan afhentes på sektorens kontor 14 
dage før generalforsamlingen. 

Der kan ikke stemmes via brev eller fuldmagt.

Adgang til generalforsamlingen har sektorens 
medlemmer, der ikke er i kontingentrestance 
udover 1 måned.

13

Husk

SEKTORGENERALFORSAMLING
Social- og sundhedssektoren - Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.00 

på Håndværkeren, Hersegade 9, 4000 Roskilde

ARBEJDSTIDSBESTEMTE TILLÆG 
Hvornår betales der arbejdstidsbestemte tillæg 
(fx aftentillæg nattillæg og weekendtillæg) under fravær:

Fraværstype: Betales tillæg:
Afspadsering nej
FO-dag nej
Barns 1. og 2. sygedag nej
Omsorgsdag ja
Ferie ja
Sygdom ja
I den lønnede del af Barselsorlov ja

Dagsorden findes på www.foa-roskilde.dk

Kl. 18.00 byder sektoren på et mindre traktement 
samt en øl eller sodavand.

Af hensyn til traktementet er der tilmelding 
senest mandag den 15. april 2013 på mail: 
 roskilde@foa.dk, på 46 97 19 90 eller ved 
 personlig henvendelse i afdelingen med 
 oplysning om navn, sektor og medlems-/cpr.nr.

Indkomne forslag samt kandidatforslag, som 
ønskes behandlet på sektorgeneralforsamlingen 
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Onsdag den 23. januar 2013 inviterede Pæda-
gogisk Sektor i FOA Roskilde arbejdsmiljø- og 
tillidsrepræsentanter i biografen og se filmen 
”Jagten” med Mads Mikkelsen i hovedrollen.

Filmen handler om konsekvenserne for en  nyansat 
pædagogmedhjælper, som uberettiget bliver mis-
tænkt for pædofili mod børn i børnehaven.
Det var en stærk film, som fik mig til at tænke 
over, hvad vi, som arbejder med børn, kan blive 
udsat for, hvis vi bliver mistænkt for pædofili, vold, 
omsorgssvigt eller andet.

Har du endnu ikke set filmen, vil jeg varmt 
 anbefale den.

Som alt for mange i den virkelige verden, var 
pædagogmedhjælperen i filmen ikke medlem af 
FOA.

Jeg er sikker på, at udfaldet ville have været et 
helt andet, hvis fagforeningen havde været inde 
i billedet.

Jeg tør ikke tage chancen ved ikke at være med-
lem. Gør du?

Jeanne Hansen
Fællestillidsrepræsentant for pædagogmed-

hjælpere og pædagogiske assistenter i Roskilde

JAGTEN
MED PÆDAGOGISK SEKTOR

PÆDAGOGISK SEKTOR
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PÆDAGOGISK SEKTOR

HUSK

SEKTORGENERALFORSAMLING
Pædagogisk sektor - Mandag den 29. april 2013 kl. 19.00 

Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve

HUSK

SEKTORGENERALFORSAMLING 
Kost- og servicesektoren - Onsdag den 17. april 2013 kl. 19.00

i FOA Roskilde, Fuglebakken 2, Roskilde

Dagsorden findes på www.foa-roskilde.dk

Før generalforsamlingen byder sektoren kl. 18.00 
på et mindre traktement.

Tilmelding, såfremt du ønsker at spise med, 
senest mandag den 15. april 2013 på mail 
 roskilde@foa.dk, på 46 97 19 90 eller ved 
 personlig henvendelse i afdelingen med 
oplysning om navn, sektor og medlems-/cpr.nr.

Indkomne forslag samt kandidatforslag, som 
ønskes behandlet på sektorgeneralforsamlingen, 

Dagsorden findes på www.foa-roskilde.dk

Der vil på generalforsamlingen blive serveret en 
let anretning.

Af hensyn til traktementet er der tilmelding senest 
mandag den 15. april 2013 på mail: 
roskilde@foa.dk, på  46 97 19 90 eller ved 
 personlig henvendelse i afdelingen med oplysning 
om navn, sektor og medlems-/cpr.nr.

Indkomne forslag samt kandidatforslag, der 
 ønskes behandlet på sektorgeneralforsamlingen, 
skal være sektoren i hænde senest 21 kalender-

skal være sektoren i hænde senest 21 kalender-
dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Kopi af indkomne forslag, beretning samt kandidat-
liste kan afhentes på afdelingens kontor 14 dage 
før generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes via brev eller fuldmagt.

Adgang til generalforsamlingen har sektorens 
medlemmer, der ikke er i kontingentrestance 
 udover 1 måned.

dage før generalforsamlingens afholdes, det vil 
sige den 27. marts 2013.

Kopi af indkomne forslag, beretning samt 
kandidat liste kan afhentes på afdelingens kontor 
14 dage før generalforsamlingen, det vil sige fra 
den 4. april 2013.

Der kan ikke stemmes via brev eller fuldmagt.

Adgang til generalforsamlingen har sektorens 
medlemmer, der ikke er i kontingentrestance ud 
over én måned. Ved indgangen opgives medlems-
nummer/cpr.nr.

KOST- OG SERVICESEKTOREN



Indkaldelse til

EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

 For TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN - Mandag den. 15. april 2013 kl. 16.30
i FOA Roskilde, Fuglebakken 2, Roskilde

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4.  Valg af formand

Peter Olsen fratræder grundet nyt 
arbejde udenfor vores område.

Indkomne kandidatforslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal være sektoren i 
hænde senest 21 kalenderdage før general-
forsamlingens afholdelse.

Kopi af indkomne forslag samt kandidatliste og 
beretning, kan afhentes i afdelingen 14 dage før 
generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes via brev eller fuldmagt.

Adgang til generalforsamlingen har sektorens 
medlemmer, der ikke er i kontingentrestance 
 udover 1 måned.

Husk den ordinære generalforsamling, 
som efterfølgende afholdes fra kl. 17.00, 
med den allerede annoncerede dagsorden.

Der vil blive serveret en let anretning. 
Af hensyn til traktementet er der tilmelding 
 senest den 10. april 2013 til FOA Roskilde på  
tlf. 4697 1990 eller til roskilde@foa.dk med 
 oplysning om sektor.

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN

Den 22. januar 2013 afholdt FOA i samarbejde 
med Beredskaberne i de 4 største byer, 
 Beredskabsforbundet, Landsklubben for 
 deltidsansatte Brandmænd, Foreningen for 
 kommunale  Beredskabschefer, DOBL og Falck 
en videnskonference om sammenhængen 
 mellem brandbekæmpelse og udvikling af kræft. 
Konferencen satte fokus på, hvad der skal til af 
såvel forsknings mæssige, politiske som praktiske 
skridt for at blive klogere på sammenhængen.

I forbindelse med konferencen blev der udarbejdet 
en udredning over den eksisterende forsknings-
mæssige viden på området. Udredningen giver 
et rids over, hvad de forskellige internationale og 
nationale undersøgelser har vist, og konkluderer, 
at der kan være behov for yderligere forskning.

Vil du læse mere, kan du bestille pjecen på 
www.foa.dk, vælg publikationer og find pjecen, 
den er gratis.

SAMMENHÆNGEN MELLEM 
BRANDBEKÆMPELSE OG UDVIKLING AF KRÆFT

Ny pjece er udarbejdet på baggrund af konference i januar 2013.
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UNGDOMSUDVALGET

Vil du være med til at bestemme, hvad FOA skal gøre for og med de 
unge i din fagforening, så er  ungdomslandsmødet et godt tilbud.

Arrangementet er GRATIS for dig, der er medlem af FOA og  under 31 år.

Du kan finde mere om landsmødet, herunder et program for weekenden, på:
http://www.facebook.com/#!/events/288089214629132/

Har du spørgsmål til landsmødet, kan du stille dem til  ungdomskonsulent 
Mads Espersen, på maes@foa.dk eller 20 11 28 02.

FOA UNGDOM 
HOLDER LANDSMØDE
FOA Ungdom holder landsmøde i 

week enden d. 5.-7. april 2013 i Middelfart

FOA-LEDER

FOA indbyder til landsmøde og ledertræf 2013

GENERALFORSAMLING
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13. og 14. juni 2013 på Hotel Nyborg Strand, 
Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Pris for hele arrangementet og overnatning 
er 1.900 kr. pr. person.

tilmelding senest 5. april 2013 på www.foa.dk/leder, 
hvor der også kan læses mere om arrangementet.
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FOA indbydertil landsmøde og ledertræf 2013
Tillid er bedre end kontrol

13. og 14. juni 2013Hotel Nyborg StrandØsterøvej 2, 5800 Nyborg



SOMMERUDFLUGT 
TORSDAG DEN 2. MAJ 2013

Der er afgang fra Kvickly Hyrdehøjs parkeringsplads 
i Roskilde kl.10.00.

Hjemkomst kl. ca. 16.30.

Stedet er hemmeligt, men glæd jer til denne dejlige 
dag.

Lidt om turen kan vi godt sige: I skal ud og sejle, 
have lækker frokost samt eftermiddagskaffe. 
 Drikkevarer er for egen regning.

Husk at tage jeres gode humør med.

Der er plads til 50 personer så det er først til mølle.

Pris pr. deltager 200,- kr.

Billetter til turen kan købes i forbindelse med vores 
medlemsmøder samt ved henvendelse til vores 
kasserer Eva Hemmingsen på 
tlf. nr. 46 56 51 77.  

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Grethe Hansen

SENIORKLUBBEN

Forslag der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen skal fremsendes skriftligt til formanden 
senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Det er nødvendigt med tilmelding, da Klubben  
 efter generalforsamlingen byder på smørrebrød, 

øl/vand samt kaffe. Tilmelding sker til kasserer 
Eva Hemmingsen på tlf. nr. 46 56 51 77.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

HUSK

GENERALFORSAMLING
Mandag den 8. april 2013 kl. 12.30 

i håndbold klubben Helligkorsvej 5 B, Roskilde
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AKTIVITETER

Vi starter kl. 8
Afdelingen byder på: 
Morgenkaffe med brød, gam-
mel dansk, øl, sodavand, frugt 
og slik til børnene samt pølser 
med brød.
 
Der uddeles FOA T-shirt 
til ALLE, store som små, der 
deltager i HELE dagens ar-
rangement. 
 
Der holdes faglig tale af FOA 
Roskildes afdelingsformand 
Bo Viktor Jensen.

Der synges, og FOA’s sang-
kor med pianist  synger for.

Roskilde Brandvæsens gamle stigevogn 
giver de fremmødte børn en køretur.
 
Deltagerne får ved fremmødet udleveret en 
 lodseddel, og der trækkes lod om flere pæne 
 gevinster.
 

Kl. 11.45 Afslutning i FOA’s telt.

1. maj festen fortsætter på Stændertorvet i 
Roskilde med den øvrige LO-fagbevægelse.

FØRSTE MAJ ARRANGEMENT

19

Medlemmer med hele familien, ægtefælle / ledsager, børn og 
børnebørn, inviteres til at deltage i 1. maj arrangement, som 

FOA Roskilde afholder på Fuglebakken 2 i Roskilde.
Vi har rejst et stort telt på parkeringspladsen



AKTIVITETSKALENDER

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

5. april til 7. april 2013

8. april 2013
kl. 12.30

9. april 2013
kl. 13.00 til 16.00

15. april 2013
kl. 13.00 til 16.00

12 april 2013
kl. 18.30

15. april 2013
kl. 16:30 og 17.00

17. april 2013
kl. 19.00

29. april 2013
kl. 19.00

30. april 2013
kl. 19.00

1. maj 2013
kl. 8.00

2. maj 2013
kl. 10.00 til 16.30

17. maj til 19. maj 2013

13.-14. juni 2013

26. maj til 1. juni 2013

13. juni til 14 juni 2013

FOA medlemmer under 31 år
Ungdomslandsmøde
Middelfart

Medlemmer af Seniorklubben
Generalforsamling i Seniorklubben
Kildegården, Håndboldklubbens lokale, Helligkorsvej 5, Roskilde.
Tilmelding til Seniorklubben.

Medlemmer med PenSam pensionsordning
PenSam seniormøde
FOA Roskilde, Fuglebakken 2, Roskilde.

Medlemmer med PenSam pensionsordning
PenSam seniormøde
FOA Roskilde, Fuglebakken 2, Roskilde.

Alle medlemmer
Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling

Medlemmer af sektoren
Generalforsamlinger i Teknik- og servicesektoren
FOA Roskilde, Fuglebakken 2, Roskilde.

Medlemmer af sektoren
Generalforsamling i Kost- og servicesektoren
FOA Roskilde, Fuglebakken 2, Roskilde.

Medlemmer af sektoren
Generalforsamling Pædagogisk Sektor
Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve

Medlemmer af sektoren
Generalforsamling i Social- og sundhedssektoren 
Restaurant Håndværkeren, Hersegade 9, Roskilde.

Alle medlemmer
Første maj arrangement 
FOA Roskilde, Fuglebakken 2, Roskilde.

Medlemmer af Seniorklubben
Sommerudflugt 
Tilmelding til seniorklubben. 
Vi mødes på Kvickly hyrdehøjs Parkeringsplads i Roskilde. 

Mød FOA Roskilde på Roskilde Kræmmermarked

FOA ledere
Landsmøde og ledertræf ”Tillid er bedre end kontrol”
Hotel Nyborg Strand. Tilmelding via www.foa.dk/leder

Medlemmer af Seniorklubben
Ferietur til Krakov
Pris 3998 pr. person i dobbeltværelse.
Hurtig tilmelding til Grethe Hansen er nødvendig. Tlf. 46 36 50 92 
eller på mail til aphansen@webspeed.dk. 

FOA Leder
Landsmøde og ledertræf.
Tilmelding via foa.dk/leder.


