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Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket:   
www.tekna.no/skole 

www.facebook.com/#!/pages/Tekna-Skole/148669951897680 
 

 

Årsmøte i Tekna Realistene 

Årsmøte og seminar i Tekna Realistene blir i år 11.-12. mars, Clarion Collection Hotel Tollboden, 

Drammen. Seminaret starter fredag kl 12.00. 

Årsmøtet avholdes fredag 13. mars.   

Foreløpig program: 

 

Fredag 11. mars: 

 omvisning, faglig innlegg og servering på Aass Bryggeri i Drammen  

 faglig foredrag på Drammen vg skole med fokus på faget Teknologi og forskningslære.  

 servering av aperitiff til et underholdende Drammensforedrag før middagen på kvelden  

Lørdag 12. mars: 

 årsmøte i Tekna Realistene  

 foredrag om Lær Kidsa koding og Studix  

 lunsj  

Invitasjon er sendt alle medlemmer av Realistene på mail.  

Ta kontakt med aneh@tekna.no om invitasjon IKKE er mottatt. 

NB! Det er begrenset antall plasser, og de som melder seg på vil etter påmeldingsfristens utløp få beskjed 

om man får plass. 

 

 

Tariffoppgjøret 2016 
 

Tariffoppgjøret i Kommunal sektor 2016 er et hovedoppgjør. Det betyr at det skal forhandles både om lønn 

og tekst i hovedtariffavtalene. Oppgjøret starter for kommunal sektor i KS-området med oppstart 12. april. 

Oslo kommune følger som regel tett etter. 

Innspill og forslag til kravsutforming fra Tekna både innenfor KS og Oslo kan sendes til 

tekna.kommune@tekna.no. 
 

 

Akademikernes tariffkonferanse for undervisningspersonalet  

går av stabelen på Gardermoen 17. og 18. februar i samarbeid med Lektorlaget, NITO og Naturviterne.  

På programmet står blant annet offentlig tjenestepensjon, tariffoppgjøret 2016, regjeringens realfagssatsing 

og erfaring med nye SFS 2213.  Og vi er ikke minst stolte av å ha fått kunnskapsminister Thorbjørn Røe 

Isaksen for å snakke om «Behovet for kompetanse i skolen».  

 

Vi håper dette blir en fin arena for å diskutere både fag og lønnspolitikk for våre tillitsvalgte på lønns- og 

interessesiden innenfor skoleverket.  

SkoleInfo 

Info 

http://www.tekna.no/skole
mailto:tekna.kommune@tekna.no


INVITASJON til å søke om reisestøtte for ekskursjoner 

Tekna Realistene vil også i 2016 invitere lærere som vil ta med elever på ekskursjon til å søke om midler 

til reisestøtte. Vi tildeler midler i størrelsesorden 3000 – 5000 kr til klasser som vil dra på studiebesøk til 

universitet, høgskoler, vitensentra, bedrifter, museer osv. Målet for studieturen må være økt motivasjon og 

inspirasjon for realfag både når det gjelder valg av programfag og også for valg av videre studier innen 

realfag og teknologiske fag. 

 

I 2015 fikk vi inn 30 søknader, og ga støtte til 10 skoler. 

Ved tildeling blir det lagt vekt på at studieturen  

 gjelder en større gruppe elever 

 er en tydelig motivasjon og inspirasjon for realfagene 

 gir undervisning i emner og opplevelser som vanskelig kan skje i et klasserom 
 

Skoler som blir tildelt midler må sende inn kvittering for faktisk medgåtte reisekostnader og en kort 

rapport med evaluering av turen. Når dette er mottatt vil penger bli overført. 

Søknaden skrives ved å fylle ut skjemaet på neste side og sende til styret ved leder, Sølve Tegner Stenmark 

solste@ostfoldfk.no.  Frist: 1 mars 2016 

Søknadsskjema  reisestøtte for ekskursjoner: 
 

Skolens navn  
 

Ansv lærers navn  
 

Lærers e-post-adresse  
 

Klasse /gruppe 
 

 
 

Antall elever  
 

Ekskursjonsmål  
 
 
 
 
 

Begrunnelse for 
studieturen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:solste@ostfoldfk.no


 

MNT-Forum Oslo og Akershus: 
Fremtidens skole og teknologisk utvikling, møte på Engineerium på Fornebu tirsdag 16. februar kl 17.30. 

Se  https://www.tekna.no/kurs/fremtidens-skole-og-teknologisk-utvikling-31722/  

 

MNT-Forum Agder: 
Møte med foredrag og sosialt samvær på UiA, Gimlemoen, onsdag 02. mars kl 18.00. 

 

CERN-tur: 
Tekna Realistene arrangerer ny studietur til CERN i Geneve, kombinert med vitensenteret Technorama i 

Winterthur, etter modell av tidligere populære turer fra torsdag 07. april til søndag 10. april. Invitasjon til 

denne turen ble sendt ut i desember og pågangen har vært stor!  

Hvis interessert, sjekk med  tekna@vaf.no  om det fortsatt er ledige plasser. 
 

NAROM-kurs: 
Tekna Realistene vil også i 2016 arrangere sitt NAROM-kurs på Andøya tidlig i september, fra torsdag 01. 

til søndag 04. september. Innholdet vil bli noe endret fra årets kurs, etter tilbakemeldinger fra deltakerne. 

Men fortsatt i Andøyas praktfulle natur! 

 

Vel gjennomført studietur til ASE-konferansen i Birmingham  

Nok en gang arrangerte Tekna Realistene studietur til den store realfagskonferansen Association for Science 

Education, ASE, i England. Det tilbys i løpet av fire dager forelesninger, demonstrasjoner, workshops og utstillinger 

for lærere i både grunnskole og videregående skole og høgskole.  

Tekna Realistene står som alltid for organisering av flyreiser, transport til og fra flyplassene og hotellinnkvartering. 

Hver kveld kunne de som ville også møtes for gå sammen ut og spise. På denne måten kan alle ha noen å gå sammen 

med.  

Denne gangen var det University of Birmingham som var arrangør. Det var ca 90 lærere i Tekna Realistenes gruppe, 

hvorav noen var studenter. For disse er ASE blitt en del av pensum i naturfag. 

Programmet som ASE tilbyr er meget omfattende og spennende. Det blir holdt forelesninger av professorer som 

forteller om sine aller nyeste forskningsarbeider og resultater. Spesielt i Frontier Science-forelesningene kunne 

lærere få høre om nye resultater som ennå ikke er publisert. I andre rom fikk lærere demonstrert små, morsomme 

elevøvelser som kan gjennomføres med enkle midler. 

Når det er så mange parallelle forelesninger og workshops kan det være vanskelig å velge. Norske lærere er jo ikke 

veldig godt vant med faglige kurs, så å velge hva man vil delta i på ASE–konferansen blir derfor et luksusproblem. I 

pausene var det rik anledning til å besøke utstillere og få med seg brosjyrer, plakater og små effekter.  

Tilbakemeldinger viser at lærerne var fornøyde med studieturen. Tekna Realistene arbeider for at studieturer som 

blir arrangert skal være rike på faglig påfyll, gi gode muligheter for å bli kjent med andre lærere og være en sosial 

opplevelse til motivasjon og inspirasjon i skolehverdagen. 

 

Se også ASEs hjemmeside: www.ase.org.uk.   

 

KURS FOR TILLITSVALGTE: 
 

Forhandlingsteknikk   -  kurset holdes tre ganger i vår: 
Dato: 01.02.2016 kl 10.00 – 02.02.2016 kl 1600, Scandic Oslo Airport Gardermoen  Fulltegnet! 

Dato: 18.04.2016 kl 1000 – 19.04.2016 kl 1600, Scandic Oslo Airport Gardermoen  

Dato: 01.06.2016 kl 10.00 –02.06.2016 kl 1600, Scandic Oslo Airport Gardermoen 

Som tillitsvalgt må du vite hva som kan forventes på hvert trinn i forhandlingene. Det bør stå klart for deg 

hva du ønsker og ikke minst hva motparten er ute etter. Er du dyktig, har du kunnskap om 

forhandlingsteknikker og bruker de der det er hensiktsmessig.  

Teknas kurs «Forhandlingsteknikk» lærer deg hva som kjennetegner en god forhandler og hvordan du bør 

gå frem i forhandlingene, det være seg på arbeidsplassen eller med andre parter. 

Kontakt: Børresen Nils Christian - +47 98221748 

https://www.tekna.no/kurs/fremtidens-skole-og-teknologisk-utvikling-31722/
mailto:tekna@vaf.no
mailto:Nils.Christian.Borresen@tekna.no


 

Kommunereform 
Dato: 04.02.2016 kl 10.00 – kl 1600, Ingeniørenes Hus, Oslo 

Regjeringen har varslet en reform av kommunestrukturen. Mange kommuner har allerede gjort vedtak på 

hvordan de vil forholde seg til en endring i kommunegrensene i deres nærområde. Tekna setter nå opp et 

eget kurs for deg som er tillitsvalgt i kommunal sektor og som trenger faglig påfyll for bedre å forstå din 

rolle i en slik endringsprosess. 

Kontakt: Børresen Nils Christian - +47 98221748 

 
Kommunikasjon og påvirkning 

Dato: 07.04.2016 kl 10.00 – 08.04.2016 kl 1600, Scandic Oslo Airport Gardermoen 

Effektiv kommunikasjon er et av dine viktigste verktøy som tillitsvalgt. Hvordan du velger å kommunisere 

med arbeidsgiver, kollegaer og medlemmene du representerer i Tekna, er avgjørende for de resultater du 

vil oppnå i rollen din. Dette kurset gir deg økt kunnskap og nødvendige teknikker innenfor påvirkning og 

kommunikasjon slik at du øker din gjennomslagskraft. 

Kontakt: Børresen Nils Christian - +47 98221748 

 

 
Motivasjon og ledelse 

Dato: 10.05.2016 kl 10.00 – 11.05.2016 kl 1600, Scandic Oslo Airport Gardermoen 

Har du nødvendige lederkunnskaper som får det beste ut av ditt team og dine medarbeidere? Som 

tillitsvalgt i Tekna har du ofte ansvar for høyt kompetente medarbeidere som krever mye av deg som leder, 

enten for en Tekna-gruppe eller som leder i din virksomhet. 

Kontakt: Børresen Nils Christian - +47 98221748 

 

 

Konflikthåndtering og hersketeknikker 
Dato: 30.05.2016 kl 10.00 – 31.05.2016 kl 1600, Scandic Oslo Airport Gardermoen 

Konflikter er naturlige og kan håndteres. De kan likevel oppleves ubehagelige og uhåndterlige, særlig i de 

tilfellene der konflikten har følelsesmessige og medmenneskelige konsekvenser. Hvis man i tillegg 

opplever at det benyttes hersketeknikk og manipulering, vil det være spesielt krevende for deg som 

tillitsvalgt. 

Kontakt: Børresen Nils Christian - +47 98221748 

 

 
"Lov og lønn", tariffkurs for kommunal sektor 

Dato: 29.08.2016 kl 10.00 – 30.08.2016 kl 1600, Thon Hotel Opera Oslo 

Tekna kommunes viktigste kurs for tillitsvalgte fra alle deler av kommunal sektor (KS inkludert skole, 

Oslo kommune, KS bedrift). Kurset er egnet både for nye tillitsvalgte og tillitsvalgte med lengre fartstid i 

vervet. 

Kurset dekker: 

 Presentasjon av årets resultat og de sentrale føringer for årets lokale forhandlinger. 

 Gjennomgang av gjeldende avtaleverk, med særlig vekt på forhandlingsbestemmelsene. 

 En grundig gjennomgang av arbeidsmiljøloven og rammene rundt tillitsvalgtarbeidet.  

 Hvordan utforme krav? Hvordan fremforhandle et godt resultat?  

 Hva skjer hvis vi går til brudd? 

Kontakt: Børresen Nils Christian - +47 98221748 
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