
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen tilbake!  

Hilsen fra lederen 

Kjære realistkollegaer over hele landet. 
Etter en litt annerledes sommerferie er vi nå tilbake til et litt annerledes skoleår. 

Håper dere har hatt en fin sommer. Selv hadde jeg stor glede av å oppleve Helgelandskysten i sol og 

strålende vær.  

Vi vet ikke helt hva året som ligger foran oss vil bringe. Her i gamle Østfold, nå Viken, er det mye nytt. Og 

så har vi jo startet med Fagfornyelse på Vg1. Nye emner og nye metoder skal vi prøve oss på, og det vet 

jeg at vi som realister vil klare. 

Realister er smarte, pragmatiske og ikke minst realistiske og løsningsorienterte. 

  

Vi i Tekna Realistene er veldig lei oss for at planlagte aktiviteter nå i høst og i vinter må kanselleres. Hva 

som skjer til våren vet vi foreløpig lite om. Men digitale kurs i programmering blir det. Les videre i denne 

Skole-infoen. Dersom dere har forslag til aktiviteter, digitale kurs eller andre ting vi i Tekna Realistene 

kunne arrangere, så send oss innspill. 

Så ønsker jeg dere et Godt Nytt Skoleår alle sammen. 

 

Hilsen Sølve T Stenmark (leder Tekna Realistene) solves@viken.no 

 

ASE-konferansen og kurs hos Narom 
Tekna Realistene har i snart 20 år nå arrangert tur til den årlige opplæringskonferansen hos Association for 

Science Education (ASE). Denne var berammet til Birmingham i januar 2021. ASE besluttet på 

forsommeren å avlyse denne som en ordinær konferanse og satser i stedet på en digital konferanse med 

parallelle seksjoner. Realistene holder kontakten med ASE med tanke på om vi får til en rabattert 

påmelding for våre medlemmer. 

Også kurset Realistene skulle ha hos NAROM på Andøya i oktober har vi måtte avlyse i år, som følge av 

korona. 
 

Digitale kurs i programmering for Tekna-lærere 
Fagfornyelsen er her, og vi er i gang med nye læreplaner som inneholder bruk av programmering både på 

ungdomsskolen og i videregående skole. Tekna ønsker å bidra til en god oppstart med de nye læreplanene 

gjennom et samarbeid med Simula.  
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Trenger du å lære deg eller repetere helt grunnleggende Python-programmering? Ønsker du trening i 

grunnleggende Python-programmering sammen med dyktige veiledere? Eller ønsker du et kurs for 

viderekomne som tar programmeringen et godt stykke videre? 

 

Vi gjennomfører to ulike digitale kurs nå i høst: 

• Kræsjkurs i Pythonprogrammering for lærere mandag 7. og mandag 14. september. 

• Programmering for lærere - kurs for viderekomne mandag  5. og 12 oktober. 

 

Les mer og meld deg på her.  

 

 

Koronakrisen – foredrag om digital læring 
Etter 12.mars opplevde Norge kanskje den største omveltningen i samfunnet etter 2.verdenskrig. I løpet av 

få dager måtte vi flytte det meste av vår aktivitet fra kontorer og fysiske møtesteder til den digitale sfæren. 

En stor utfordring for mange er hvordan vi skal legge til rette for gode digitale møter, forelesninger og 

andre former for sosiale interaksjoner. En ting er de rent tekniske utfordringene, en annen det å vite 

hvordan vi skal forholde oss til diskusjoner, samtaler og veiledning via digitale plattformer. Hvilke verktøy 

er aktuelle, hvordan skal en legge opp diskusjoner, og hvordan følge opp enkeltindivider? 

 

Førstelektor ved UiA Rune Andersen deler sine betraktninger om digital undervisning, digitale diskusjoner 

og hvordan vi kan tilrettelegge for å jobbe som vi er vant til – men digitalt.  

 

Mer informasjon og påmelding her. 

 

Kurs for tillitsvalgte 
Du finner alle kurs og påmeldingslenker på tekna.no/kurs. 

"Lov og lønn", tariffkurs for kommunal sektor 

Dato: 20.10.2020 – 21.10.2020, Thon hotel Opera  (fullt ?) 

Dato: 27.10.2020 – 28.10.2020, Thon hotel Opera 

 

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? 

Forhandlingsteknikk      

Dato: 16.09.2020, Lillestrøm 

Dato: 16.10.2020, Trondheim  

Dato: 29.10.2020, Bergen 

Dato: 02.12.2020, Oslo 

Kurset kjøres også nettbasert, 27.08 og 17.09  

 

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.  

https://www.tekna.no/kurs/pythonprogrammering-for-larere-40592/
https://www.tekna.no/kurs/digital-undervisning--hvordan-blir-du-god-streaming-40540/


 

 

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. 

Konflikthåndtering og hersketeknikker 

Dato: 27.10.2020 – 28.10.2020, Thon hotel Opera 

 

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  

Kommunikasjon og påvirkning 

Dato: 03.11.2020 – 04.11.2020, Thon hotel Opera 

Effektiv kommunikasjon er et av dine viktigste verktøy som tillitsvalgt. Hvordan du velger å kommunisere 

med arbeidsgiver, kolleger 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. 

Motivasjon og ledelse 

Dato: 25.11.2020 – 26.11.2020, Thon hotel Opera 

Har du nødvendige lederkunnskaper og får det beste ut av ditt team og dine medarbeidere? Ledelse er ikke 

nødvendigvis en rolle, ledelse er atferd mange personer utfører. Som tillitsvalgt i Tekna har du ofte ansvar 

for høyt kompetente medarbeidere som krever mye av deg som leder, enten for en Tekna-gruppe, et 

prosjekt eller som leder i din virksomhet. Hvordan utøver du ledelse i din hverdag? 

 

 


