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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 

Årsmøtet i Tekna Realistene ble i år avholdt 11.-12. mars på Clarion Collection Hotel Tollboden, 

Drammen. Følgende styre ble valgt for det kommende år:   

 

Sølve Tegnér Stenmark, Malakoff vgs., leder,   ikke på valg, på valg i 2017 

 

May Britt Stjerna, Nesbru vgs.,     ikke på valg, på valg i 2017 

 

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

 

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

 

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

 

 

Vinnerne av reisestøtte-tildelingen: 
Det kom inn over 40 søknader om reisestøtte, utfra invitasjonen som ble sendt ut for en måned siden. 

Dessverre har ikke Tekna Realistene midler til å dekke alle, selv om det var svært godt formulerte 

søknader til interessant studieturer . Etter hard prioritering har styret i tekna Realistene delt ut kr. 4.500 til 

hver av disse skolene: Polarsirkelen vgs, Kongsbakken vgs, Hadsel vgs, Arendal vgs, Ole Vig vgs, Bjerke 

vgs, Tvedestrand og Åmli vgs, Skien vgs og Vestby vgs. 

 

MNT-Forum Oslo og Akershus: 
Torsdag 28. april kl 17.00 – 19.30: Besøk til Observatoriet i Oslo, Observatoriegata 1, Oslo (Solli). 

Velkommen til en ettermiddag i astronomiens ånd. MNT-forum gir deg muligheten til å besøke 

Observatoriet i Oslo, en bortgjemt perle av en bygning som etter restaurering er tilbake i sin originale 

drakt. Observatoriets spennende historie blir fortalt av dyktige omvisere og ettermiddagen toppes deretter 

med et skreddersydd foredrag av Øystein Elgarøy. 

Observatoriet i Oslo ble etablert i 1833 og ble drevet aktivt i nesten 100 år. Det er den eldste monumentale 

bygningen som tilhører Universitetet i Oslo (UiO). Observatoriet ble grunnlagt av professor Christopher 

Hansteen, professor i astronomi og anvendt matematikk og en sentral person i norsk og internasjonal 

vitenskap på 1800-tallet. 

Dette arrangementet gir deg en unik mulighet til å få en omvisning i det flotte, nyrestaurerte Observatoriet. 

I tillegg vil du få ytterligere faglig påfyll ved Øystein Elgarøy, professor ved institutt for teoretisk 

astrofysikk, UiO.  

T Skien vgsema for foredraget er knyttet til kompetansemål for naturfag/fysikk 1.  

Observatoriet ligger ved Solli plass sentralt i Oslo. Deltakere oppfordres til å reise kollektivt. 

Arrangementet er gratis og er for lærere på u-trinn/vgs i Oslo og Akershus. Vi kan dessverre bare ta i mot 

maksimalt 30 deltakere. Påmelding skjer etter først-til-mølla-prinsippet. 

Påmelding, samt ytterlige opplysninger , på  

https://www.tekna.no/kurs/en-ettermiddag-pa-observatoriet-32456/ 

 

SkoleInfo 

Info 

http://www.tekna.no/skole


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 fjorårets kurs, etter tilbakemeldinger fra 

deltakerne. Men fortsatt i Andøyas praktfulle natur! Invitasjon kommer etter påske. 

 

 

 

Tekna Realistene tar Norge 

med i Science on Stage Europe:  

 
Tekna Realistene har tatt på seg ansvaret for å være nasjonal koordinator for Science on Stage. 

  

Science on Stage er et europeisk nettverk for alle lærere som underviser i realfag og teknologifag. 

Med denne plattformen er det mulig for lærere å utveksle ideer, undervisningsopplegg og erfaringer. 

Science on Stage fokuserer på den store betydningen realfag og teknologifag har i samfunnet i dag og vil 

formidle dette ut til alle. 

 

Hvert annet år arrangeres en stor Science on Stage Festival. Neste finner sted i Debrecen i Ungarn juni 

2017. Her kan realfagslærere møtes, stille ut og vise fram undervisningsopplegg de selv har utviklet eller 

forbedret. Dette er ikke profesjonelle utstillere, men vanlige lærere som har en godt opplegg som fungerer i 

klasserommet og som de vil dele med andre. I tillegg legges det opp til sosiale aktiviteter. 350 lærere fra 

mer enn 25 land deltar.  

 

Tekna Realistene vil i løpet av året utlyse en konkurranse om undervisningsopplegg innen realfag, og 5 

vinnere trekkes ut. Disse får gratis tur til Science on Stage Festivalen i Ungarn neste år. Mer om dette 

kommer i senere Skoleinfo. 

Se også http://www.science-on-stage.eu/ 

 
 

KURS FOR TILLITSVALGTE: 
 

Forhandlingsteknikk   -  kurset holdes flere ganger i vår: 
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 

 
 

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 

 

http://www.science-on-stage.eu/
mailto:Nils.Christian.Borresen@tekna.no
mailto:Nils.Christian.Borresen@tekna.no


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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