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 Roskilde 
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen 

 

Kære medlemmer.  

Den 11. marts 2020 og 10. september 2021 er 2 datoer, som har haft 
stor betydning for jer som medlem af FOA Roskilde.  

Den 11. marts 2020 lukkede vores statsminister Danmark ned, og vores 
dagligdag blev ændret på næsten alle områder. Den 10. september 
sluttede de sidste restriktioner, og vi kunne endelig sige farvel til forsamlingsforbud, 
mundbind- og alle de øvrige tiltag, som har været iværksat, for at beskytte os mod 
Corona. 

I har alle stået forrest i rækken af dem, der via jeres arbejde med børn, ældre, rengøring 
og serviceopgaver generelt, har været i størst risiko for smitte. 

Jeg har sagt det før, og det kan ikke siges for tit: Kæmpe tak for jeres store indsats under 
Corona. 

I Roskilde kommune er det lykkedes at påvirke de lokale politikere, og de planlagte 
besparelser på ældreområdet er fjernet. Nu starter arbejdet med at få tilført ekstra 
midler og hænder til området. 

Vi har i afdelingen haft møde med vores tillidsvalgte på ældreområdet, og hørt 
uhyggelige historier og fortællinger fra deres dagligdag. Dem har vi videregivet til de 
lokale politikere. Lige nu lytter de, og om det er på grund af det kommende 
kommunevalg til november, skal jeg ikke udtale mig om, men noget skal der gøres, så 
vores medarbejdere får mulighed for at give vores ældre den omsorg og pleje de har krav 
på. I skrivende stund har den lokale S. politikker Morten Gjerskov sagt farvel til byrådet, 
og meddelt at han ikke kan stå inde for de arbejdsforhold der er på ældreområdet i 
Roskilde kommune, og på den baggrund ikke genopstiller. Det er nok det vi vil kalde et 
vink med en vognstang.  

Vi har i samarbejde med AOF i Roskilde, valgt at støtte et undervisningsforløb for 
medlemmer der har svært ved at læse, skrive og regne. Det problem har over en halv 
million danskere. Der kommer hele tiden ny teknologi, nye dokumentationskrav eller ny 
viden, man som medarbejder skal sætte sig ind i og kunne anvende i dagligdagen. For 
nogen går det som en leg, for andre kan der være udfordringer forbundet med at skulle 
sætte sig ind i de nye tiltag. Ofte handler det om, at der er ”huller” i de almene 
kompetencer læsning/skrivning/regning/matematik eller brugen af IT. Gå ind på vores 
hjemmeside og læs mere om og hvordan du kan tilmelde dig. 
 
På afdelingens vegne 

Bo Viktor Jensen 
Afdelingsformand 



 
 

Find nye medlemmer til FOA Roskilde. 
Hvem vil ikke gerne modtaget et gavekort på kr. 200,-? 
Nu har alle muligheden for dette.  

 
Læs mere 
 
Din postkasse på FOA.dk. 
FOA sender sikker post til dig via Min Post.  
Herfra skal du også sende beskeder og vedhæfte filer til FOA, der indeholder 
personfølsomme oplysninger.  

 
Læs mere 

 
 
 
 
 
 

Temaaften om misbrug. 
Kom og hør gæstevært Christel Christensen fortælle om misbrug på Scandic 
Hotel i Roskilde. Tilmelding på mail roskilde@foa.dk  

 

Læs mere 
 

 
 
 
 

 
 

 
Medlemsmøde med Henrik Krogh. 
 Læs mere om dette lærerige foredrag om kernetrivsel og arbejdsglæde. 

 
 
Læs mere her                                                                                                                                    
 

 
 
 
 

 
 

Medlemsmøde med Henrik Krogh. 
Læs mere om dette lærerige foredrag om kernetrivsel og arbejdsglæde. 

 
 
 
Læs mere 

 
 

Pædagogisk sektor  

Social- og Sundhedssektoren 

Servicesektoren 
 

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde
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mailto:roskilde@foa.dk
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/fyraftensmoede
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