
 

 

 
 

 

 

 

 

Koronakrisen har gjort mange av oss mer digitale, det gjelder undervisning, møter, det meste. Det 

har også gjort at SkoleInfo har gått i dvale en periode. Årsmøtet i Interesseforeningen ble avviklet i ‘før-

korona-tid’, i forbindelse med Akademikernes skolekonferanse. Årsmøtet i Realistene i Kongsberg, var 

fulltegnet, med et spennende faglig program, men måtte avlyses, i likhet med de fleste møtene i Tekna nå i 

vår. Forhåpentligvis blir høsten NOE mer normal, men det får tiden vise. 

 

Årsmøte i Interesseforeningen 
Følgende styre ble valgt: 

Styremedlem Geir-Magne Haugland  Fagskolen i Hordaland Ikke på valg, på valg 2021 
Styremedlem Kjetil André Jacobsen  Oslo katedralskole  Ikke på valg, på valg 2021 
Styremedlem Anne Berit Bjønnum  Arendal videregående skole på valg i 2022 
Styremedlem Laila Ødemark   Askim videregående skole på valg i 2022 

 

Årsmøte i fagnettverket Realistene 
Årsmøtet ble avviklet som et digitalt årsmøte 2.4.20. Møtet fikk god deltagelse, og mange som hadde 

meldt seg på til årsmøtet på Kongsberg deltok. I tillegg deltok andre medlemmer også. Som et alternativ 

fungerte det digitale årsmøtet bra, det ble en del diskusjon rundt et mulig navneskifte av fagnettverket, men 

mange savnet den sosiale settingen med mulighet for videre diskusjon og nettverksbygging. 

 

Følgende styre ble valgt: 

Sølve Marie Tegner Stenmark – leder – gjenvelges for 2 år 
Ellen Hillesøy – gjenvelges for 2 år 
Fredrik G Alhaug Gade – gjenvelges for 1 år 
Kjell Holthe – gjenvelges for 1 år 
Cecilie Anine Thorsen – Ikke på valg (på valg i 2021) 
 
I tillegg er Amalie Urhaug, lektorstudent ved NMBU, blitt assosiert (student)medlem av styret, med tanke 
på at verving av studenter vil bli en prioritert oppgave videre. 
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Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket:   
www.tekna.no/skole 

https://www.facebook.com/TeknaSkole/ Lik og del TeknaSkole  

SkoleInfo 

http://www.tekna.no/skole
https://www.facebook.com/TeknaSkole/


Aktiviteter i Realistene 
 
Realistene hadde flere planer om aktivitet i vår. Blant annet skulle det avholdes Mattehjelp-kurs for Tekna-
foreldre både i Tromsø og Moss. Begge disse måtte avlyses pga koronaen. Det er håp om at disse kan tas 
opp til høsten. 
Videre skulle det vært avholdt kurs i programmering i samarbeid med Simula. Her kastet styret og Simula 
seg rundt og arrangerte disse som digitale kurs på Zoom, og det ble gjennomført to kurs i mai for 
viderekomne lærere. Kursene fikk gode tilbakemeldinger og fungerte godt på zoom, og et slikt kurs for 
viderekommende ble ønsket velkomment, siden det finnes få kurs for dem som kan det grunnleggende. 
Realistene er i dialog med Simula om å videreføre disse kursene i samme form til høsten, da også gjenta 
kræsjkurset for nybegynnere som vi gjennomførte flere steder i 2019. 
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