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

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

 

STUDIETUR TIL CERN I OKTOBER 2017  
 

Tekna Realistene vil torsdag 19. – 23. oktober 2017 arrangere en studietur til CERN og Technorama i 

Sveits, etter modell av tidligere vellykkede og fulltegnede turer. Invitasjon sendes ut rett etter påske. 

 

 

ÅRSMØTE I INTERESSEFORENINGEN 
ble avholdt på Gardermoen 21. mars i forbindelse med den årlige skolekonferansen til Akademikerne. 

 

Følgende styre ble valgt i Interesseforeningen for neste periode: 

 

Morten Amsrud, Gjøvik videregående skole, leder   gjenvalg som leder, på valg i 2018 

Frøydis Baadshaug, Dønski vgs      ikke på valg, på valg i 2018 

Ola Lie, Askim videregående skole    ikke på valg, på valg i 2018 

Geir Magne Haugland, Bergen tekniske fagskole  gjenvalg, på valg i 2019 

Kjetil Andre Jakobsen, Oslo katedralskole    gjenvalg, på valg i 2019 

 

 

ÅRSMØTE I REALISTENE 
fredag 17. mars startet denne gang med omvisning på Observatoriet i Oslo. VI fikk høre historier fra 

Observatoriets 100 år lange historie, godt fortalt av prosjektleder Tone Skramstad. 

Seminaret fortsatte så med foredraget "Lyden av Big Bang" med lyd, bilder og engasjert forelesning av 

forsker Jostein Riiser Kristiansen, HiOA.  

 

Følgende styre ble valgt i Realistene for neste periode: 

 

Sølve Tegnér Stenmark, Malakoff vgs., leder   gjenvalg, på valg i 2019 

May Britt Stjerna, Nesbru vgs.     gjenvalg, på valg i 2019 

Kjetil Andre Jakobsen, Oslo katedralskole    ikke på valg, på valg i 2018 

Fredrik Georg Alhaug Gade, Sandvika vgs.    ikke på valg, på valg i 2018 

Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter, Fagskolen  ikke på valg, på valg i 2018 

 
Etter det formelle årsmøtet var det servering av tapas i Klubben i Ingeniørenes Hus med god mat og stemning. 

 

De fire vinnerbidragene til den norske Science on Stage presenterte sine bidrag - undervisningsopplegg i 

fysikk, naturfag og matematikk, se bilde av deltagerne under. 

 1 Bærekraftig utvikling og bioenergi. Naturfag og matematikk i skogen 

Stefan Preisig og Gjertrud Jenssen, Skjetlein vg skole  

 2 Kartlegging av biologisk mangfold med fokus på truede arter i nærmiljø.  

Hossein Rostamzadeh, Asker vg skole  

 3 Planning for our future. Science and environment.  

Gerald L. Decelles, Skagerak International school  

 4 Relativt moderne fysikkundervisning.  

Magdalena Kerstin, Fysisk inst, UiO og Henning Vinjusveen Myhrehagen, Asker vg skole  
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Fra venstre:  

Gjertrud Jensen, Stefan Preissig, Gerard Decelles, Hossein Rostamzadeh og Magdalena Kerstin. 

 
 

MNT-Forum Oslo & Akershus  
arrangerer torsdag 20. april kl 17.00 på Ullern videregående skole temakveld om immunterapi.  

Se  https://www.tekna.no/kurs/temakveld-med-kur-og-mnt-forum-immunterapi-34261/ 

Møtet innledes med matservering fra kl. 16.30. 

17:00 - 17:30  Innledning; Hva er egentlig kreft, og hvorfor er det ofte vanskelig å behandle?                     

  Hege Edvardsen, Medisinsk avdeling, Abbvie Norge                                        

17:30 - 18:15 Immunterapi. Hva, hvordan og hvorfor?                                                                                                                           

  Else Marit Inderberg, PhD, Seksjon for celleterapi, Oslo Universitetssykehus-  

  Radiumhospitalet                                                                                                                     

18:15 - 18:30 Kaffe og mingling                                                             

18:30 - 19:00 Immunterapi i klinikk                                                                                                                                                   

  Elin Aamdal, Lege, Utprøvingsenheten, Oslo Universitetssykehus – Radiumhospitalet 

19:00 - 19:30 Immunterapi i behandling av barn                                                                                                

  Heidi Glosli, Barnelege, Klinisk forskningspost, Oslo Universitetssykehus –   

  Radiumhospitalet 

19:30 - 20:00 Q & A . Etter endt program tilbys en rask omvisning 

https://www.tekna.no/kurs/temakveld-med-kur-og-mnt-forum-immunterapi-34261/


KURS FOR TILLITSVALGTE: 
 

Forhandlingsteknikk   -   
Dato: 27.04.2017 kl 1000 – 28.04.2017 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 

 

Kommunikasjon og påvirkning 
Dato: 04.05.2017 kl 10.00 – 05.05.2017 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: 08.05.2017 kl 10.00 – 09.05.2017 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: 31.05.2017 kl 10.00 – 01.06.2017 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: 04.09.2017 kl 10.00 – 05.09.2017 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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