
 

 

 
 

 
 

NR. 02/19 

 

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

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

 

TEKNA REALISTENE ARRANGERER ÅRSMØTE FREDAG 15. MARS:  

 
Program 
12.30  Enkel lunsj 

13.00  Velkommen 

13.10  Foredrag. Passion for Ocean inn i skolen, Rebekka de Leon. 

Samarbeid mellom Tekna, Ungt Entreprenørskap, og Passion for Ocean. 

14.15  Foredrag. Programmering inn i realfagene - hva vil det bety for elevene og hva vil forventes av 

lærere?  Morten Munthe, PhD student ved NMBU og lektor ved Oslo handelsgymnasium  

16.00  Science in Stage. Presentasjon av årets vinnere av konkurransen.  

16.30  Science on Stage ved David Featonby, UK  

17.00  Om Realistenes arbeid  

17.30  Årsmøte 

18.30 Sosialt samvær med mat og drikke 

 

Nærmere informasjon og påmelding,                                                                                                               

se   https://www.tekna.no/kurs/tekna-realistenes-arsmote-2019-37798/ 

 

Tekna dekker kostnadene til reise med et maksimumsbeløp på kr 2.000, og fratrukket egenandel på kr 500. 

Billetter kan kun bestilles etter at man har fått bekreftet deltagelsen.  

 

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.  

 

 

KURS HOS VÅR SAMARBEIDSPARTNER NAROM: 

Tekna vil i samarbeid med Narom arrangere kurs for lærere i september 2019, invitasjon med 

program kommer senere. 

Andre kurs: 

Nordic Teachers Space Camp 2019 - Andøya Space Center 

Spennende sommerkurs for nordiske lærere i grunnskolen og videregående skole.                                  

Nordic Teachers Space Camp 2018 arrangeres i tiden 24. - 29. juni 2019. Campen er tilrettelagt for 

realfagsinteresserte lærere i grunnskolen og videregående skole. 

Se  https://www.narom.no/kurs/?event_id=281 

SkoleInfo 

http://www.tekna.no/skole
https://www.tekna.no/kurs/tekna-realistenes-arsmote-2019-37798/


Mission X 2019: Tverrfaglig undervisning for mellomtrinnet 

Mission X – Train like an Astronaut, er et internasjonalt, gratis og tverrfaglig undervisningsopplegg for 

mellomtrinnet, hvor en kombinerer vitenskap, ernæring og idrett. 

Ved deltakelse i «Mission X – Train like an astronaut» kan klasser delta i aktiviteter som omfatter blant 

annet styrketrening for mannskap, foreta en romvandring, hopp til månen, klatre opp på et fjell på Mars, 

teste ut hvordan mat smaker i verdensrommet eller reise til en annen planet. 

Påmeldingen er åpen nå!  

Se   https://www.narom.no/nyheter/mission-x-2019-tverrfaglig-undervisning-for-mellomtrinnet/ 

 

TEKNAS INTERESSEFORENING VED SKOLEVERKET har hatt årsmøte: 
 

Det ble vedtatt nye vedtekter, hvor styret ble redusert fra fem til fire personer. Følgende valg ble gjort: 

 

Leder  Morten Amsrud  Gjenvelges som leder for 1 år,  
ikke på valg som styremedlem, på valg 2020  

Styremedlem  Frøydis A. Baadshaug  Ikke på valg, på valg 2020 
Nestleder  Geir-Magne Haugland Gjenvelges for to år, på valg 2021 
Styremedlem Kjetil André Jacobsen   Gjenvelges for to år, på valg 2021 

 
 
TEKNA OG HØRINGER I SKOLEVERKET: 
 
Teknas interesseforening ved skoleverket og Tekna Realistene samarbeider når vi utarbeider svar på 

høringer. Vi ønsker innspill fra lokale Tekna-grupper og medlemmer.  

Nå arbeider vi med disse to høringene:  

1. Høring – forslag til endring i organisering av skoleåret i videregående opplæring.  

2. Høring NOU 2019: 3: Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og 

utdanningsløp.  

Dere finner høringene her: https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/  

Send innspill til Morten Amsrud og Sølve Marie Tegnér Stenmark, 

morten.amsrud@oppland.org og solste@ostfoldfk.no  

Vi trenger innspillene i god tid før fristens utløp.  

 
 
KURS FOR TILLITSVALGTE: 
For mer informasjon og påmelding, se www.tekna.no/tillitsvalgt  

 

Forhandlingsteknikk   -   
 Dato: 06.03.2019 –  07.03.2019, Scandic Oslo Airport Gardermoen 

Dato: 21.08.2019 –  22.08.2019, Thon hotel Opera  

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. 
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Kommunikasjon og påvirkning 
Dato: 24.04.2019 – 25.04.2019, Scandic Lillestrøm 

På dette kurset vil du lære om hvordan du skaper god dialog med andre. Du blir mer bevisst din egen måte 

å kommunisere på gjennom kunnskap om konkrete verktøy og praktisk trening på relevante case. I tillegg 

til å gi deg teknikker du selv kan benytte vil du øke din bevissthet rundt hvordan andre øver påvirkning på 

deg og hvordan du best mulig kan håndtere det. 

 

 

Konflikthåndtering og hersketeknikker 
Dato: 27.05.2019 – 28.05.2019, Scandic Oslo Airport Gardermoen 

Det er ikke tvil om at du som tillitsvalgt står foran en av dine mest utfordrende oppgaver når du skal 

håndtere og løse en konflikt. I samarbeid med Leif Stapnes, som har betydelig teoretisk innsikt og praktisk 

kunnskap om konflikthåndtering, har Tekna utformet et kurs der du får ny innsikt i: 

Anerkjente modeller for konflikthåndtering 

Utnytte læring av tidligere konflikter 

Tillitsvalgtes rolle i konflikter på arbeidsplassen  

 
Motivasjon og ledelse 
Dato: 06.06.2019 – 07.06.2019, Scandic Oslo Airport Gardermoen 

Hvordan lede og motivere deg selv og dine omgivelser 

Forutsetninger for mer effektivt arbeid i grupper og team  

Faktorer som påvirker arbeidsglede og engasjement på arbeidsplassen 

 
"Lov og lønn", tariffkurs for kommunal sektor 

Dato: 27.08.2019 – 28.08.2019, Clarion Hotel The Hub 

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 tar for seg: 

• 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? 

 


