
 

 

 

 

 
 

NR. 04/16 

 

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

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

 

AKADEMIKERNE AKSEPTERER TILBUDET I OSLO KOMMUNE 
Akademikerne har ikke fått innfridd hovedkravet om lokal lønnsdannelse for sine medlemmer i Oslo 

kommune. Resten av kommune-Norge innførte dette allerede i 2002, og i år er lokal lønnsdannelse også 

innført i staten.   

Akademikerne har under tvil likevel valgt å akseptere årets lønnsoppgjør i kommunen som gir alle ansatte 

en lønnsvekst på 2,0 prosent per 01.mai. Det er også avsatt 0,35 prosent til justeringsforhandlinger per 01. 

mai.  

- Mens staten og KS har modernisert sine hovedtariffavtaler betydelig i årets oppgjør, går Oslo kommune 

den stikk motsatte veien. Det er helt uforståelig at kommunen vil tilbake til en planøkonomi som har gått ut 

på dato, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.  

AKADEMIKERNE AKSEPTERER TILBUDET I KS 
 

- Lokal lønnsdannelse har vist seg å gi våre medlemmer god uttelling og gjør at kommunene får tilgang på 

viktig akademisk arbeidskraft. Derfor er dette prinsippet svært viktig. Når det er sagt, er jeg svært skuffet 

over at vi ikke fikk gjennomslag for en tilsvarende ordning for lektorene i skoleverket, sier Jan Olav 

Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune.   

Lektorer med tilleggsutdanning og 16 års ansiennitet får et tillegg på 14.300 kroner i 2016 og 12.200 i 

2017, øvrige lektorgrupper noe mindre. Samtidig som det settes av midler til lokale forhandlinger i 2017. 

- Samtidig er Tekna skuffet over at vi ikke har fått gjennomslag for lokale forhandlinger for lektorer i 

skoleverket. Vi har fått et noe justert lønnssystem i kapittel 4 med to grupper av lønnstakere som på sikt vil 

kunne gi en positiv utvikling for våre medlemmer i skoleverket. Men i år er det ikke satt av midler til 

lokale forhandlinger i kapittel 4, sier forhandlingssjef i Tekna Kommune, Cecilie Fauchald Rygg. 

Avtalen med KS sikrer oss også fortsatt konfliktrett på pensjon i neste tariffperiode når det skal forhandles 

om ny offentlig tjenestepensjon. 
 

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 01.05.2016 slik: 
 

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

Stillingsgrup
pe 

       

Lærer 2,40%  2,40%  2,40%  2,40%  2,40%/ 

13400  

2,40%/ 

19100  

2,40%  

Adjunkt  2,40%  2,40%  2,40%  2,40%  2,40%  2,40%/ 

16100  

2,40%  

Adjunkt (m/ 
tilleggsutd.) 

10800  11000  11100  11200  11400  11800  12700  

Lektor  11300  11500  11700  11800  11900  12500  13700  

Lektor (m/ 
tilleggsutd. ) 

11700  11900  12000  12100  12300  12900  14300  

SkoleInfo 

Info 

http://www.tekna.no/skole


 
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. 30.4.2017. Virkningsdato er 1.8.2017. 

HTA kapittel 3 og 5:  
Lønnsforhandlingene her foregår her lokalt. De aller fleste skoleledere er nå innplassert i kap. 3 og Teknas 

medlemmer i KS-området utenom skolesektoren er innplassert i kap. 5. 

 

Dette gir da følgende nye garantilønntabell: 

2. HTA kapittel 4 – garantilønn fra 01.05.2016: 
Endringer i minstelønn for stillinger i kapittel 4. Alle sentrale tillegg er inkludert i endret 
minstelønn. 

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

Lærer 373700  

 
381200  388700  393700  415600  435800  456500  

Adjunkt  415800  

   
424200  432500  438100  447200  469400  487000  

Adjunkt             
(m/ tilleggsutd.) 

457000  

 
466200  470700  474900  484900  500900  537900  

Lektor  480100  

 
489700  495100  499900  504800  531000  580500  

Lektor               
(m/ tilleggsutd. ) 

495900  

 
505800  511300  516000  523700  548000  606500  

 

I tillegg er det allerede fremforhandlet tillegg for 2017, med virkningsdato 01.08.2017: 

HTA kapittel 4 - sentrale tillegg pr. 01.08.2017 
 

 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  

 

Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom KS og forhandlingssammenslutningene 

om eventuelle lønnsendringer for 2. avtaleår.  

Innenfor disse forutsetningene, legger partene til grunn at det i 2017 avsettes midler til lokale 

forhandlinger etter HTA kapittel 4, pkt. 4.2.1 (tidligere 4.A.1) på 0,9 % pr. 01.09.2017. 

 

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. 

 

 



AKADEMIKERNE AKSEPTERER I STAT, MENS LO, YS OG UNIO ER I BRUDD 
 

Tekna og Akademikerne har jobbet målrettet for en endring av statens lønnssystem siden 2009 og har i år 

fått gjennomslag på flere viktige punkter. Med dagens forhandlingsløsning er grunnlaget lagt for en 

historisk omlegging av forhandlingssystemet i staten. Akademikerne og staten har blitt enige om de 

sentrale prinsippene i en ny og modernisert hovedtariffavtale i staten. Det viktigste elementet er at all 

lønnsdannelse skal flyttes ut i den enkelte virksomhet, mens den økonomiske rammen for oppgjøret fortsatt 

skal forhandles sentralt. Detaljene i avtalen skal, basert på de avtalte prinsipper, utformes innen 1. februar 

2017. 

 

Rammen for årets oppgjør i staten er 2,4%. Det gis et generelt tillegg til alle arbeidstakere på 0,5 prosent 

per 01. mai, og det skal føres lokale forhandlinger ute i virksomhetene innenfor en ramme på 2,3 prosent 

med virkningstidspunkt 01. juli.  

 

 

Tekna Realistene tar Norge 

med i Science on Stage Europe:  

 
 

 

VINN GRATIS TUR TIL SCIENCE ON STAGE-FESTIVALEN I UNGARN 2017 ! 
 

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. 

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

 

Hvert annet år arrangeres en stor Science on Stage Festival. Neste finner sted i Debrecen i Ungarn i 2017. 

Her kan utvalgte realfagslærere møtes, vise fram undervisningsopplegg, elevøvelse-aktiviteter eller utstyr 

de selv har utviklet eller forbedret. Dette er ikke profesjonelle utstillere, men vanlige lærere som har et 

godt opplegg som fungerer i klasserommet og som de vil dele med andre. I tillegg legges det opp til sosiale 

aktiviteter og nettverksbygging. 350 lærere fra mer enn 25 land deltar.  

 

Konkurranse hvor premien er deltagelse på Science on Stage-festivalen: 

 

Tekna Realistene vil invitere til en konkurranse om undervisningsopplegg innen realfag, og 5 vinnere 

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

Undervisningsopplegget skal kunne gjennomføres enten i løpet av en økt (2 timer) eller en fagdag (5 – 6 

timer) i videregående skole innen et realfag og temaene er: 

 Science and Environment: Miljø, helse og bærekraftig utvikling 

 ICT in Science Education. IKT i realfagundervisning 

 Inclusive Science. Inkluderende undervisning. Hvordan få elevene som aktive deltagere i 
realfagsundervisningen? 

 Cooperation for Science Teaching. Et skoleprosjekt der din skole har utviklet et samarbeid med 
universitet, høyskole, vitensenter eller bedrift 

 Low-cost Science. En idé, en demonstrasjon eller et eksperiment som nesten ikke koster noe, og 
som lett kan brukes av andre 

Premie: Deltagelse på Science on Stage-festivalen 2017, hvor reise og opphold er dekket. Frist for å 

sende inn bidrag: Senhøstes 2016, vil bli nærmere annonsert. Vinnere annonseres på nyåret.  

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


TEKNA REALISTENE PÅ BESØK I CERN OG TECHNORAMA 

 For fjerde gang arrangerte Tekna Realistene i april tur til den europeiske organisasjon for kjernefysisk 

forskning CERN og vitensenteret Technorama i Sveits, for realfaglærere fra hele Norge. Interessen var 

stor, og 42 realfaglærere fra hele Norge ble med. Turen er en del av det faglige tilbudet til Tekna 

Realistene, som organiserer reise, opphold og interessant program.  

– Slike studieturer er faglig veldig nyttige. Det er inspirerende og ofte får vi kunnskap som vi bruker 

direkte i undervisningen, sier Sølve Marie Tegnér Stenmark, fagleder i realfag på Malakoff videregående 

skole og styreleder i Tekna Realistene. 

Årets CERN-tur var den fjerde Tekna arrangerer. CERN er den europeiske organisasjon for kjernefysisk 

forskning, og kanskje mest kjent for sin rolle i utviklingen av verdensveven og partikkelakseleratoren 

Large Hadron Collider (LHC), som i 2013 bidro til å bevise den såkalte «Gudspartikkelen» – Higgs-

bosonet. I år fikk gruppen en hel dag på CERN, med blant annet omvisning på det underjordiske i CMS-

anlegget, regnesentralen og anti-materie-fabrikken. Underveis til Technorama nær Zürich, var det også lagt 

inn tur med smalsporet jernbane opp til Kleine Scheidegg for lunsj på over 2000 m høyde i 

Jungfraumassivet. 

– Turene har vært veldig populære og fylles raskt opp. Det at vi blir guidet av norske ansatte ved CERN, 

gjør at vi som gruppe føler oss ekstra verdsatt, sier Stenmark, som oppfordrer alle lærere til å bli med på 

studieturene Tekna Realistene koordinerer.  

 

Tekna Realistene er en faglig gruppe i Tekna. Medlemskap er gratis og utelukkende for Tekna-
medlemmer. Gruppens formål er å ivareta medlemmenes faglige og fagpolitiske interesser, bidra til faglig 
utvikling og øke rekruttering til læreryrket på mastergradsnivå. I tillegg arbeider Tekna Realistene for 
større forståelse og interesse for realfagenes plass i skoleverket, og medvirke til at elever i videregående 
skole velger realfag som fordypning. 
 
Hvis du ikke allerede er medlem i Realistene, meld deg inn ved å sende SMS REAL til 2007.  

 
 
KURS FOR TILLITSVALGTE: 

 

VIKTIG:  "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. 

Styret i Interesseforeningen anbefaler alle tillitsvalgte i skolesektoren å delta på dette kurset! 

Selv om det ikke blir lokale forhandlinger i kap. 4 i 2016, så er kurset likevel svært viktig. 

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 

 

 
ØVIGRE KURS FOR TILLITSVALGTE: 
 

mailto:Nils.Christian.Borresen@tekna.no


Forhandlingsteknikk    
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 

 
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 
 

 

mailto:Nils.Christian.Borresen@tekna.no
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