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

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

 

Kommuneoppgjøret er i gang:  
 
Akademikerne krever lokal lønn for lektorer i KS-området 
Norsk skole mangler kvalifiserte lærere. Akademikerne jobber for at kompetanse og 
resultater belønnes i langt større grad enn i dag.  

- Norsk økonomi går bra, og det skal komme de ansatte til gode. Vi forventer en solid 
reallønnsvekst for alle våre medlemmer i årets oppgjør, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for 
Akademikerne Kommune.  
Lønnen forhandles gjennom lokale forhandlinger for Akademikerne medlemmer, med ett unntak: 
Ansatte i skolen. Det er ingen grunn til at det skal være slik, understreker Birkenhagen.  
- Det er i skolen de aller flinkeste folkene bør jobbe. Skal vi lykkes i at flere skal velge skolen som 
arbeidsplass og sikre høy kvalitet, må vi gjøre det mer attraktivt å være lektor og lærer. 
Situasjonen vil ikke bedres med dagens lønnssystem. Vi krever en systemendring til lokale 
forhandlinger, sier Birkenhagen.  
Lønnsutviklingen for lektorene har vært den laveste i hele kommunesektoren de siste årene. De 
har ikke blitt prioritert i de sentrale forhandlingene, og resultatet er at deres lønnsvekst i perioden 
2004 til 2015 var 14 prosentpoeng lavere enn snittet for andre kommuneansatte.  
- Den svake utviklingen skyldes måten vi forhandler lønn på i kommunal sektor. Lønnstillegg gis i 
all hovedsak sentralt, og er i liten grad forbundet med innsats og kompetanse. Dersom det ikke 
snart skjer noe risikerer vi at kvaliteten på undervisningen svekkes, sier Birkenhagen.  

 
Les Akademikernes krav nr 1: 

http://akademikerne.no/filestore/File_library/Lnn_og_tariff/KS/Kravnr.1KS3.pdf?issuusl=ignore 

 

Oslo kommune: Akademikerne krever lokale lønnsforhandlinger 
- Byrådet i Oslo har en ambisjon om å bli verdens «smarteste» by. Dette målet vil de aldri nå så 
lenge de beholder Norges mest gammeldagse lønnssystem, sier forhandlingsleder Erik Graff. 
- Vi forventer en solid reallønnsvekst for alle våre medlemmer, etter flere moderate år. 
Når Norge går bedre, skal det også gjenspeiles i oppgjøret, sier Graff.  

Oslo er den eneste kommunen i hele Norge der Akademikernes medlemmer ikke får 
forhandle lokalt. I 2016 gikk også staten over til et nytt lønnssystem for medlemmene.  

- Lokale lønnsforhandlinger, der de ansatte lønnes etter innsats, kompetanse og 
resultater, er nødvendig for at kommunen skal være et attraktivt sted å jobbe. 
Systemet må endres dersom Oslo kommune skal lykkes i sine ambisjoner om å bli en 
grønn og innovativ by, og levere solide tjenester innen skole, barnevern og 
eldreomsorg, sier Graff.  

SkoleInfo 

o 

http://www.tekna.no/skole
http://akademikerne.no/filestore/File_library/Lnn_og_tariff/KS/Kravnr.1KS3.pdf?issuusl=ignore


En fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse bestilt av Akademikerne peker på at 
deler kommunen sliter med å beholde viktig kompetanse som er bygd opp i 
kommunen over tid, og å rekruttere nødvendig kompetanse innen teknologi- og 
miljøfeltet.  

- De ulike virksomhetene har ulike behov og utfordringer. Forhandlingene må skje på 
den på den enkelte arbeidsplass, slik at arbeidsgiver kan bruke lønn for å sikre seg 
nødvendig kompetanse. Oslo kommune står igjen ganske alene med en lite effektiv 
lønnspolitikk, sier Graff. 
 

Les Akademikernes krav nr 1: 

http://akademikerne.no/filestore/File_library/Lnn_og_tariff/Oslo_kommune/Kravnr1Oslokommune2.pdf?issuusl=ignore 

 

TEKNA REALISTENE anbefaler følgende kurs hos vår samarbeidspartner NAROM: 

 

Videreutdanningskurs: Under polarhimmelen (10 studiepoeng) 

Gjennom dette kurset vil du som kursdeltaker lære deg å benytte forskjellige bakkebaserte data og 

satellittdata for å studere sol aktiviteten. Sentralt i undervisningen finner man introduksjon til Nordic 

ESERO sin egen «Romkoffert» som er en samling instrumenter tilrettelagt for bruk i klasserommet for 

observasjoner av sola, romværet og stråling i omgivelsene. I etterkant av kurset vil man kunne låne denne  

 

«Romkofferten» gratis av Nordic ESERO til bruk i egen undervisning. 

Temaer for kurset er blant annet: overvåking av solaktivitet, romvær, sola og nordlys, instrumentering og 

observasjoner, forskning knyttet til romvær. Samtlige tema er knyttet opp mot læreplanmål i skolen. 

 

Les mer om kurset og hvordan du kan melde deg på her (påmeldingsfrist: 1. mai): 

https://www.narom.no/kurs/?event_id=165  

 

Videreutdanningskurs: Astronomi (10 studiepoeng) 

Oppdag underverkene på himmelen ved å observere den med teleskop og kikkert: en guidet tur under 

polarhimmelen gjennom nordlys, planeter, stjerner, stjernebilder og galakser. Lær og ta i bruk ved hjelp av 

fjernstyring, teleskoper plassert i Australia, USA og Spania, for å lage fargebilder av blant annet stjerner 

og galakser og studere deres grunnleggende egenskaper. Du vil også lære hvordan du som lærer kan bruke 

fjernstyring av teleskop på din skole.  

 

På kurset får vi tilgang til et profesjonelt teleskop i Teide observatorium i Spania, der vi kan lete etter 

eksoplaneter. Bli med oss på en reise inn i vitenskapen, dann deg kunnskap om og opplev skjønnheten i 

universet, ved bruk av observasjoner. Mange av øvelsene som du lærer om på kurset vil du kunne ta 

direkte i bruk også ved egen skole. 

 

Les mer om kurset og hvordan du kan melde deg på her (påmeldingsfrist: 1. mai): 

https://www.narom.no/kurs/?event_id=168  

 

Dagskurs i Jordobservasjon 

«Flere øyne på himmelen» flyr rundt jorden, og kontrollerer nøye egenskapene til planeten vår. Dette er 

satellitter spesialisert på mange ting, og flere har i oppgave å overvåke «helsen til hjemmet vårt». Klima, 

klimaendringer, miljø og bærekraftig utvikling er viktige og aktuelle fag, og hvor satellitter gir oss 

verdifull innsikt.  

 

Jærmuseet arrangerer i samarbeid med NAROM og Nordic ESERO et lærerkurs innen Jordobservasjon og 

gir samtidig tips om hvordan dette temaet kan tas i bruk i klasserommet. 

 

Les mer om kurset og hvordan du kan melde deg på her (påmeldingsfrist: 10. september):  

https://www.narom.no/laerer/?event_id=184  

https://www.narom.no/kurs/?event_id=165
https://www.narom.no/kurs/?event_id=168
https://www.narom.no/laerer/?event_id=184


SCIENCE ON STAGE 2019 –  

TEKNA REALISTENE VIL SENDE DELTAGERE TIL CASCAIS I PORTUGAL: 

 

Neste Science on Stage Festival finner sted i Cascais i nærheten av Lisboa, Portugal 31.10 - 3.11 2019. 

I 2017 deltok 5 lærere fra Norge i Science on Stage Festivalen i Debrecen, Ungarn. Disse ble plukket ut 

etter en konkurranse om gode undervisningsopplegg innen realfag.  

Tekna Realistene vil i løpet av 2018 utlyse en ny konkurranse om gode undervisningsopplegg i realfag, og 

vinnerne vil få gratis tur til Portugal høsten 2019. 

Nærmere opplysninger om denne konkurransen kommer etter hvert. 

  
Innsendingsfrist til Tekna Realistene: 1. desember 2018. Vinnere kåres i januar 2019. 

 

I 2019 vil Science on Stage prioritere undervisningsopplegg innen følgende emner: 

 

        Naturvitenskapelig historie 

        Digital kompetanse i realfag 

        Bærekraftig utvikling 

        Astronomi og utforskning av verdensrommet 

        Realfagsforsøk som kan gjennomføres med enkle og resirkulerbare materialer 

        Inkluderende realfag 
 

Se også: www.science-on-stage.eu 

 
 
KURS FOR TILLITSVALGTE våren 2018: 
 

Forhandlingsteknikk   -   
Dato: 02.05.2018 –  03.05.2018, Scandic Solli, Oslo 

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: Grete Paulsen - +4740216466 

 
Kommunikasjon og påvirkning 

Dato: 23.04.2018 – 24.04.2018, Scandic Lillestrøm 

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: Grete Paulsen - +4740216466 

 

 

Motivasjon og ledelse 
Dato: 07.06.2018 – 08.06.2017, Scandic Lillestrøm 

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 

 

 

mailto:Grete.Paulsen@tekna.no
mailto:Grete.Paulsen@tekna.no
mailto:Nils.Christian.Borresen@tekna.no


Konflikthåndtering og hersketeknikker 
Dato: 31.05.2018 – 01.06.2018, Scandic Lillestrøm 

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: Grete Paulsen - +4740216466 

 
KURS FOR TILLITSVALGTE høsten 2018: 

 

"Lov og lønn", tariffkurs for kommunal sektor 
Dato: 29.08.2018 – 30.08.2018, 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 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? 

Kontakt: Grete Paulsen - +4740216466 

Forhandlingsteknikk   -   
Dato: 25.09.2018 –  26.09.2018, Scandic Oslo Airport Gardermoen 

Dato: 13.11.2018 –  14.11.2018, 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: Grete Paulsen - +4740216466 

 
Kommunikasjon og påvirkning 

Dato: 22.10.2018 – 23.10.2018, Scandic Lillestrøm 

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: Grete Paulsen - +4740216466 

 

 

Konflikthåndtering og hersketeknikker 
Dato: 01.11.2018 – 02.11.2018, Scandic Lillestrøm 

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: Grete Paulsen - +4740216466 

mailto:Grete.Paulsen@tekna.no
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