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

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

 
REALISTENE ÅRETS FAGLIGE GRUPPERING I TEKNA! 

På Faglig årsmøte på Lillestrøm fredag 09.02 mottok leder Sølve Marie Stenmark prisen for Årets faglige 

gruppering Tekna. Vi gratulerer!! 

 

TEKNA REALISTENES ÅRSMØTE 2018 16.- 17. MARS 

Tekna Realistene ønsker velkommen til sitt årsmøte for 2018. Årsmøte og seminar avvikles i år på Hotel 

Jeløy Radio i Moss 16 – 17. mars.  Det er begrenset antall plasser, og påmeldte vil etter påmeldingsfristens 

utløp få beskjed om man får delta. 

Seminaret starter fredag med felles avreise fra Oslo kl 09:30. På veien til Moss stopper vi på NMBU i Ås 

for faglige foredrag og servering. Deretter blir det bedriftsbesøk på ISPAS i Moss før årsmøte og 

årsmøtemiddag på Hotel Jeløy Radio.  

Reise 

Tekna dekker delvis kostnadene med reise til og fra Oslo for deltakerne med rutegående transport 

(tog/buss/fly), og dekker i sin helhet opphold og alle måltider. Egenandelen for reisekostnader er kr 500, 

men maksimalt beløp som dekkes er kr 2.000. Det betyr at hvis man totalt har reiseutgifter som er under kr. 

500 vil dette ikke bli dekket, har man reiseutgifter som overskrider kr 2.500, så er det 2.000 som dekkes. 

Man bestiller selv sine egne billetter. Men merk: Billetter kan kun bestilles etter at man har fått bekreftet 

deltagelsen.  

Bruk av egen bil dekkes kun etter egen avtale med Tekna. Tekna dekker ikke ekstra overnattinger i 

forbindelse med årsmøtet.  

 

I vedtektene står følgende: «Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet 

avvikles.» Sakspapirer til årsmøtet vil bli sendt deltakerne på e-post senest 2 uker før møtet.  

Vel møtt!  

 

Mer informasjon og påmelding her: https://www.tekna.no/kurs/tekna-realistenes-arsmote-2018-35880/ 

 

 

ÅRSMØTE I TEKNAS INTERESSEFORENING VED SKOLEVERKET 

 

Følgende styre ble valgt: 

Leder  Morten Amsrud  Gjenvelges som leder for 1 år, velges som   
       styremedlem for to år, på valg 2020  
Nestleder  Geir-Magne Haugland Ikke på valg, på valg 2019 
Styremedlem Kjetil André Jacobsen   Ikke på valg, på valg 2019 
Styremedlem Frøydis A. Baadshaug  Gjenvelges som styremedlem for to år, på valg 2020 
Styremedlem Ola Lie    Gjenvelges som styremedlem for to år, på valg 2020 

 

 

PENSJONSFORHANDLINGER I DET OFFENTLIGE I GANG  

SkoleInfo 

Info 

http://www.tekna.no/skole


- Vi skal gjøre det vi kan for å få på plass en god, livsvarig ordning for våre medlemmer, sier 

Akademikernes leder Kari Sollien. 

7. februar er det oppstart på forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon. Den siste måneden har 

Akademikerne og de andre arbeidstakerorganisasjonene sittet sammen med Arbeidsdepartementet og gjort 

forarbeidet til de kommende forhandlingene.  

- Arbeidet vi nå er i gang med er viktig for alle offentlig ansatte – pensjon har stor betydning for trygghet 

og livskvalitet, sier Sollien, som forhandler for Akademikerne sammen med leder for Akademikerne stat, 

Anders Kvam, og leder for Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen.  

Typiske akademikere i offentlig sektor har en stigende lønn gjennom karrieren og har en lønn noe over 

gjennomsnittet. I tillegg kommer akademikere senere ut i arbeidslivet på grunn av studier som ikke gir 

pensjonsmessig uttelling.  

- Med regjeringens skisse til ordning etter denne første fasen frykter vi at høyt utdannede kommer dårligere 

ut enn tidligere. Dersom ny ordning blir dårligere enn dagens vil staten, kommunene og sykehusene miste 

en viktig rekrutteringsfaktor – og høyt utdannende vil velge seg andre arbeidsplasser, sier Sollien.  

Et nytt system må sørge for at det for alle arbeidstakere lønner seg å stå lengre i arbeid – og ikke bare de 

som går over til ny ordning.  

- Det må gis mulighet for fleksibilitet for at flere skal velge dette, ved å åpne for å kombinere jobb 

samtidig som man tar ut pensjon. Det må gis pensjonsopptjening for alle år i jobb, sier Sollien.  

 

KURS PÅ SVALBARD 

 

I 2018 skal Narom gjennomføre et kurs med navn «Klimaforskning i polare landskap», og med 

feltkursdelen på Svalbard i tidsrommet 16. til 20. august. Kurset er åpnet for deltakere fra Norge, Sverige 

og Finland, og av praktiske grunner gjennomføres kurset på engelsk. Kurset har gjennom mange år fått 

meget gode tilbakemeldinger. 

  

Nedenfor finner du litt informasjon om kurset på engelsk: 

  

Climate change may involve changes in ice melting, ocean currents and wind systems. Satellites are used 

to monitor and map such changes. 

  

Themes for this course include: changes in arctic weather and climate, permafrost, ocean currents and sea 

ice, glaciers, landscapes. 

  

Targeting: Nordic teachers, teaching natural science or geography at lower and upper secondary school. 

Credits: 10 ECTS 

Starting up: 4th April, 2018 

Application deadline: 15th February, 2018 

  

Read more: https://www.narom.no/kurs/?event_id=186 

 

FORSKERFABRIKKENS SOMMERSKOLE: 

La barna bli med på Norges morsomste sommerskole – stappfull av forskeropplevelser de sent vil glemme! 

Dette blir garantert sommerens høydepunkt for nysgjerrige forskerspirer som skal opp i 5., 6. og 7. klasse 

til høsten. Gjennom en actionfylt uke skal barna eksperimentere og utforske naturvitenskapens spennende 

verden.  

 

Det er begrenset antall plasser, så her er det førstemann til mølla som gjelder! Av erfaring blir det raskt 

fulle kurs og ventelister. Sommerskolen arrangeres i hele Norge, og innholdet er splitter ny fra i fjor! 

https://www.forskerfabrikken.no/pamelding/sommerskole/ 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.narom.no%2Fkurs%2F%3Fevent_id%3D186&data=02%7C01%7Cbent%40narom.no%7C956baab0f2cb4ae4fd7408d56c63be1d%7C42142f11cc49485ba8fc5b8387dbf2c0%7C0%7C0%7C636534098035337835&sdata=cZlmuqgyMYmuuNKaDNklEzVT%2BN03HGZq5BhgOgteTA4%3D&reserved=0

