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 Roskilde 
Afdelingsformand Bo Viktor Jensen 

 

Kære medlemmer.  

 

2022 er ved at være slut, og snart skriver vi 2023. 

I år ser det heldigvis ud til, at vi kan holde jul med hele vores familie, 
uden at tænke på Corona virus, som sidste år satte dagsordenen for 
hvem- og hvor mange vi kunne være sammen med. 

Vaccinationsprogrammet har virket, og vi har nu en mere normal dagligdag. 

I øjeblikket arbejder vores politisk valgte og tillidsrepræsentanter med overenskomster 
på det private område, og der er allerede planlagt opstartsmøder om forhandling af 
overenskomsterne på det offentlige område i starten af 2023. 

Vi venter alle i spænding på, hvilken- og hvad det er for en regering, der skal lede 
Danmark de næste 4 år. 

Der er nok at tage fat på for den kommende regering. Vi mangler personale på alle 
velfærdsområder, og der er mangel på faglærte på håndværksområdet. Der skal laves 
grøn omstilling på klimaområdet, og vi afventer det lønudspil Socialdemokratiet kom 
med kort før valget.   

Krigen i Ukraine har vist os alle, hvor vigtigt det er, ikke at være afhængig af Russisk gas. 
Vi mærker alle de stigende priser på gas og el, og ikke mindst på de dagligvarer vi alle har 
brug for i hverdagen 

Sidste år måtte vi aflyse vores juletræsfest i Roskilde Hallen. I år har vi valgt at afholde 
julefesten i samarbejde med hallen. Vi yder et tillæg på 50% af prisen og I kan læse meget 
mere om dette på vores hjemmeside. 

Husk at faglig afdeling har lukket mellem jul og nytår. Har du akut brug for hjælpe kan du 
kontakte undertegnede. Telefonnummer og vejledning står på vores hjemmeside. 

Til slut vil jeg ønske alle FOA Roskildes medlemmer en glædelig jul og et godt nytår. 

Pas godt på jer selv.  

I er undværlige og gør hver dag en kæmpe indsats i og for vores samfund. 

 

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 
 
Kom til juletræsfest i Roskilde Kongrescenter til halv pris.  
Køb billetterne i receptionen i FOA Roskilde, og få billetterne til halv pris.   
 
 
Læs mere 
 

 
 
 
 

 
 
Ansøgning til pædagogisk assistentuddannelsen.  
 
 
 
Læs mere her                                                                                                                                    
 

 
Faggruppelandsmøde d. 27.-28. september 2022.  
 
 
 
 
Læs mere her 

 
 

Servicesektor 
 
 
 

Heidi vil løfte husassistenternes lokalløn. 
 
 
 
 
Læs mere her   

Pædagogisk sektor  

https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/aktivitetskalender/juletrasfest
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/sektorer/padagogisk/uddannelse/kurser
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/sektorer/padagogisk/uddannelse/kurser
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/sektorer/padagogisk/nyt-fra-sektoren
https://www.foa.dk/afdelinger/foa-roskilde/sektorer/service/nyt-fra-sektoren

