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

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

TARIFFOPPGJØRET 2017 – Enighet i KS-området: 

 

Mye av lønnstilleggene for 2017 ble avtalt allerede i april 2016; det ble da fremforhandlet sentrale tillegg 

for undervisningspersonalet i kap. 4 med virkningsdato 01.08.2017, slik det fremgår av tabellen nedenfor.   

I tillegg ble det avtalt at det i tillegg skulle fordeles 0,9 % til lokale forhandlinger pr 01.09.2017.           

Dette ville gitt en årslønnsvekst på 2,2 %. Under årets oppgjør ble man enige om at årslønnsveksten skulle 

økes til 2,4%, tilsvarende frontfagene. Man ble enige om at man ikke skulle endre avtalte beløp og 

prosenter, men at man heller forskyver virkningstidspunktene. De sentrale tilleggene gis derfor fra 

01.07.2017 og de lokale tilleggene man fremforhandler i høst (0,9 %) får virkningsdato 01.08.2017. 

-Det er ikke lagt sentrale føringer for fordeling av den lokale potten. På denne måten gis de lokale partene 

tillit og frihet til å fordele disse midlene på en hensiktsmessig måte. De lokale partene er best i stand til å 

vurdere virksomhetens behov for å rekruttere, belønne og beholde kompetanse, og det er positivt at  såpass 

mye avsettes til lokale kollektive forhandlinger. Selv om dette er et skritt i riktig retning, er det fortsatt et 

godt stykke unna Teknas overordnede mål om at all lønn for våre lektorer skal forhandles lokalt. Det skal 

vi fortsatt jobbe for å oppnå, sier Teknas forhandlingsleder, Katrine Olsson. 

HTA kapittel 4 - sentrale tillegg som gis pr. 01.07.2017 

 
 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 

Stillingsgruppe        

Lærer 2,0%  2,0%  2,0%  2,0%  2,0%  2,0%  2,0%  

Adjunkt  2,0%  2,0%  2,0%  2,0%  2,0%  2,0%  2,0%  

Adjunkt (m/ 
tilleggsutd.) 

9200  9400  9500  9500  9700  10100  10800  

Lektor  9700  9800  10000  10000  10100  10700  11700  

Lektor (m/ 
tilleggsutd. ) 

10000  10200  10300  10400  10500  11000  12200  

Tilleggene i tabellen over fører da til følgende garantilønntabell fra 01.07.2017: 

Stillingsgruppe 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 

        

Lærer 376 200 383 700 391 200 396 200  418 100 438 300  456 500  

Adjunkt  415 800  424 200  432 500  438 100  447 200  469 400  487 000  

Adjunkt (m/ 
tilleggsutd.) 

466 200 475 600 480 200 484 400 494 600  511 000 548 700  

Lektor  489 800  499 500 505 100 509 900  514 900 541 700 592 200 

Lektor (m/ 
tilleggsutd. ) 

505 900 516 000  521 600 526 400 534 200 559 600 618 700 

HTA kapittel 4 – lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere  
Til ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 2,0 % av den enkeltes 

grunnlønn pr. 30.04.2017. Virkningsdato er 01.08.2017. 
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Oslo kommune: Tekna og Akademikerne bryter i lønnsforhandlingene 

-Byrådet ønsker å gjøre Oslo til en «smart og innovativ» by. Dette målet vil de aldri nå dersom de holder 

fast ved landets mest utdaterte lønnspolitikk, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo 

kommune.  

Fredag 28.04 ble det brudd i forhandlingene mellom Akademikerne og Oslo kommune. Oppgjøret går nå 

til mekling. 

- Vi har vært helt tydelige på at vi ønsker lokal lønnsfastsettelse. Dersom Oslo vil være en attraktiv 

arbeidsplass for folk med høy kompetanse må lønn kunne brukes som virkemiddel i større grad. Når vi 

ikke får noen penger til fordeling lokalt, var vi nødt til å bryte, sier Graff. 

Han understreker at bruddet ikke handler om den økonomiske rammen i oppgjøret, men om hvordan 

fordelingen av pengene skal skje. Hele kommune-Norge, statlige virksomheter og privat næringsliv har i 

dag lønnssystemet Akademikerne ønsker i Oslo. 

- Dagens byråd har et uttalt mål om å modernisere Oslo, med høy og effektiv service til befolkningen. 

Dette krever åpenbart høy kompetanse. Da er det helt uforståelig at de fører en lønnspolitikk som 

overhodet ikke er rettet mot fremtiden, sier Graff.  

Kommunens stadig mer krevende oppgaver og behovet for å jobbe smartere gjør endringer i 

lønnspolitikken helt nødvendig, understreker forhandlingslederen. 

- Ledere i Oslos etater og bydeler er klare på at de ønsker lokale forhandlinger for å kunne møte sine ulike 

behov og utfordringer. Oslo er nå helt alene om å drive forhandlinger som hører hjemme på tariffpolitisk 

museum.   

Mekling vil foregå i midten av mai. 

 
 
 

 

Nettverket for realfagslærere i Europa, kalt Science on Stage Europe, sender ut månedlige nyhetsbrev til 

alle realfaglærere. Tekna Realistene er den norske styringskomiteen for Science on Stage, og vil sende 

kort omtale og lenke til disse nyhetsbrevene i Skole-Info. 

 

 

 

 

 

 

April-nyhetsbrevet inneholder  

              Om bærekraftig utvikling og fotball – et undervisningopplegg 

                            som også innebærer Fotball og European STEM League 

                            hvor ideer og resultater kan deles 

              Om koding i realfag 

              Om workshops i realfag som har funnet sted i Sveits og Italia 

               
 

 
 



STUDIETUR TIL CERN OG TECHNORAMA I OKTOBER 2017  –  

FORELØPIG PROGRAM 
 

Tekna Realistene vil 19.  - 22. oktober 2017 arrangere en studietur til CERN i Genève og Technorama, 

teknisk museum og vitensenter, i Winterthur utenfor Zurich. Turen inkluderer også en storslått busstur 

gjennom Alpene, med lunsj for eksempel i Kleine Scheidegg. Foreløpig program: 

 

Torsdag 19. oktober: 

 11.50   Avreise med Norwegian fra Gardermoen til Genève (ankomst 14.20).     

   Ankomst og innlosjering på hotell i Genève (ca. 15.30) 

17.00  Guidet byvandring i Genève  

 

Fredag 20. oktober: 

07.30  Avreise fra hotell, program på CERN hele dagen, forelesninger og omvisninger. 

  Lunsj på en koselig sveitsisk taverna. 

 

Lørdag 21. oktober: 

08.30  Avreise med buss gjennom Alpene til Zurich, med innlagt togtur med Jungfraubahn 

   fra Lauterbrunnen til Kleine Scheidegg. Lunsj oppe på Kleine Scheidegg. 

   Ankomst og innlosjering på hotell i Zurich 

 

Søndag 22. oktober: 

09.15  Avreise med buss til Technorama, vitensenteret i Winterthur ("Europas beste" ??) 

  Etter besøket, buss til flyplassen i Zurich 

16.40  Avreise med Swissair til Gardermoen (ankomst 19.00)  

 

Turen er etter modell av tidligere turer som Tekna Realistene har arrangert i oktober 2009, mars/april 2011, 

august/september 2013 og april 2016 (bortsett fra at innholdet på CERN vil bli noe annet); disse turene 

fikk fantastisk gode tilbakemeldinger.  Detaljer i programmet legges etterhvert ut på   www.tekna.no/skole.  

 

TEKNA Realistene vil stå for den praktiske gjennomføringen av turen. 

 

Pris med avreise fra Gardermoen: Ca kr. 6.800,-  i enkeltrom, kr. 5.900,- i dobbeltrom.  

Dette inkluderer flyreiser, transport i Sveits, inngangsbillett på Technorama og overnattinger m/ frokost.  

Det kan ordnes med tilslutningsbilletter fra andre norske flyplasser mot et tillegg i pris. For turen ned vil 

tilslutningsbilletter også bli med Norwegian, og de vil være relativt rimelige. For hjemturen må Swissair 

manuelt bestille tilslutning med SAS, og det kommer da et administrasjonsgebyr i tillegg til billett-prisen. 

Sannsynligvis kommer man langt billigere ut ved selv å bestille billetter uten tilslutning. 

Turen er åpen for alle lærere uansett organisasjonstilknytning. Men det er et begrenset antall plasser! 

Tekna-medlemmer som jobber i skoleverket får en rabatt på kr. 1.500,-. 

Rabatten gis også til dem som melder seg inn i Tekna innen 31.05.2017. 

 

Tekna Realistene ser for seg at turen også denne gang kan bli overtegnet. Det vil da bli foretatt en 

utvelgelse blant dem som har meldt sin interesse innen fristen. De utvalgte vil få beskjed kort tid etter 

fristens utløp. 

Bindende påmelding innen fredag 19.05.2017  til  tekna@vaf.no  eller via  www.tekna.no/skole. 
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KURS FOR TILLITSVALGTE: 
 

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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