
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMIKERNE GODTOK MEKLINGSFORSLAGET MED KS                   

Etter to dagers mekling kom Akademikerne til enighet med KS. Akademikerne brøt som eneste 

sammenslutning forhandlingene i september. 

Akademikerne gikk inn i forhandlingene med krav om full lokal lønnsdannelse for lektorene, som er den 

eneste medlemsgruppen som forhandler lønnen sentralt. Dette fikk Akademikerne ikke gjennomslag for. 

Den økonomiske rammen for lektorene endte på nivå med frontfagsoppgjøret. 

Akademikerne kommer til å fortsette å jobbe hardt for lektorene, understreker Jan Olav Birkenhagen, leder 

for Akademikerne kommune: - De er en prioritet for oss fremover. Lektorene er fortsatt underlagt et 

utdatert lønnssystem. Lokale forhandlinger er avgjørende for at kommunens virksomheter skal lykkes med 

å rekruttere og beholde høyt utdannede. 

HTA kapittel 4 - sentrale tillegg som gis pr. 01.09.2020: 
 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 

Stillingsgruppe        

Lærer 1 400  1 400  1 400  1 400  1 400  1 400  1 400  

Adjunkt  1 600  1 600  1 600  1 600  1 600  1 600  1 600  

Adjunkt (m/ 
tilleggsutd.) 

1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 

Lektor  1 800  1 800  1 800  1 800  1 800  1 800  1 800  

Lektor (m/ 
tilleggsutd. ) 

1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 

 

Garantilønnnstabell: 

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

        

Lærer 411 400  421 400  431 400  441 400  451 400  501 400  506 400  

Adjunkt  451 600  461 600  471 600  481 600  501 600  521 600  531 600  

Adjunkt (m/ 
tilleggsutd.) 

491 400 501 100  505 700  510 500  520 800  538 500  578 600  

Lektor  516 400 526 200  531 900  537 400  542 600 571 500  625 100  

Lektor (m/ 
tilleggsutd. ) 

533 600 544 000  549 700  555 200  563 200  590 000  652 900  
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Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket:   

www.tekna.no/skole 

https://www.facebook.com/TeknaSkole/ Lik og del TeknaSkole  

SkoleInfo 

http://www.tekna.no/skole
https://www.facebook.com/TeknaSkole/


 

 

AKADEMIKERNE ENIGE MED OSLO KOMMUNE I MEKLINGEN                    

Akademikerne kom til enighet med Oslo kommune etter tre dager i megling. Akademikernes hovedkrav i 

forhandlingene har vært en endring av lønnssystemet – fra sentrale til lokale forhandlinger.  

Oslo-ansatte får en lønnsvekst på nivå med privat sektor, og pensjonsordningen tariffestes. Akademikerne 

fikk ikke gjennomslag for sitt systemkrav. 

- Vi har ikke fått gjennomslag for vårt hovedkrav – å bytte ut Oslos gammeldagse lønnssystem. Vi møter 

kompakt og uforståelig motstand fra kommunen, og det er overhodet ingen vilje til å løse utfordringer og 

tenke nytt. Ambisjonene våre er veldig mye høyere, og vi er ikke i mål. Vi har likevel valgt å akseptere 

resultatet i lys av den spesielle situasjonen samfunnet og Oslo står i, sier Erik Graff, forhandlingsleder for 

Akademikerne i Oslo. 

Den økonomiske rammen havnet på 1,7 prosent, i tråd med resultatet i frontfaget. Alle ansatte får en 

lønnsøkning på minimum 4400 kroner. For ansatte fra og med lønnstrinn 34 blir lønnsøkningen på 0,9 % 

med virkning fra 01.05. 

Et felles krav fra arbeidstakersiden var å få pensjonsordningen inn i tariffavtalen. Dette fikk partene samlet 

gjennomslag for. Frem til i dag har partene kun hatt drøftingsrett, men ingen konfliktrett på 

pensjonsordningen. 

I tillegg er partene enige at om å sette i gang et partsarbeid om medbestemmelse i skolesektoren. Oslo har i 

dag utdaterte bestemmelser, der kun de største foreningene har rett til å forhandle på vegne av 

medlemmene om for eksempel arbeidstid. -Vi er nødt til å bli kvitt dagens udemokratiske system, som blant 

annet betyr at Akademikernes rundt 1000 lærermedlemmer ikke er representert av sin fagforening i 

spørsmål på arbeidsplassen, sier Graff. 

  

DIGITAL INSPIRASJONSDAG FOR REALFAG FOR LÆRERE OG ELEVER 

Tekna inviterer alle førsteklassinger og lærere på videregående skoler i hele Norge til å være med på vår 

store inspirasjonsdag for realfag! 

Tirsdag 17. november fra klokken 10.00 til 12.00 får du interaktive foredrag som forteller alt det 

spennende og fantastiske du kan drive med når du velger realfag på videregående. 

Konferansier er Pia Ve Dahlen fra Passion for Ocean. I tillegg til å lose deg gjennom to fullstappede timer 

med moro, skal hun også fortelle om livet i havet og hva slags dører realfag har åpnet for henne. 

Påmelding og mer info finner du på:  

https://www.tekna.no/kurs/hva-skal-du-bli-nar-du-blir-stor-40701/ 

 

KLIMAKVELD FOR LÆRERE 

Har vi nok kunnskap om klimaendringene? Hva er viktigst å vite om og hvordan vet vi det vi vet? For å få 

en bærekraftig fremtid må vi endre livsstil. Hva innebærer dette? Hva kan du og elevene dine gjøre? 

Hvordan kan vi i skolen bidra med nødvendig handling?  

Bærekraft er med i læreplanen på overordnet nivå for alle, i tverrfaglige temaer og i kompetansemål, og vi 

har alle et ansvar for engasjement og kunnskap. Vi håper at vi med denne kvelden kan få nyttige faglige 

innspill og givende diskusjoner.  

 

https://www.tekna.no/kurs/hva-skal-du-bli-nar-du-blir-stor-40701/


 

 

Vi vil få faglig påfyll fra forskerne Rasmus Benestad (Meteorologisk institutt) og Borgar Aamaas (Cicero), 

og får høre hva som er viktig for elevene og hva de ønsker seg av lærere og skolen, fra Joni Lundevall 

(Natur og Ungdom Oslo). I tillegg får vi informasjon om pedagogiske opplegg på Klimahuset v/Marianne 

Guriby og en omvisning i utstillingen på Klimahuset. Det vil også bli tid til diskusjon og 

erfaringsutveksling. 

Arrangementet holdes på Klimahuset i botanisk hage på Tøyen, I samarbeid med Klimahuset ved 

Naturhistorisk museum. Klimahuset/NHM kan ta imot opptil 50 personer og følger gjeldende 

smitteverntiltak. 

Påmelding og info på https://www.tekna.no/kurs/klimakveld-for-larere-40904/  

 

Teknologidagen 2020  
Torsdag 29. oktober kl. 17.00-19.30, nettbasert  

Den globale pandemien setter rammen for årets konferanse. Hva har vi lært og hvordan blir 
veien videre? Møt blant andre Espen Rostrup Nakstad fra Helsedirektoratet.  

Påmelding og mer info finner du på: https://www.tekna.no/kurs/teknologidagen-2020-40689/ 

 

Teknas digikviss med Andreas Wahl vol. 5 

Tirsdag 3. november, kl. 20.00-21.30, nettbasert   

Hvor smart er du egentlig? "Skal vi danse"-stjerne og realfagsguru Andreas Wahl tester 
Tekna-medlemmer!  
Påmelding og mer info finner du på:  
https://www.tekna.no/kurs/teknas-digikviss-med-andreas-wahl-vol.-5-40739/ 

 

Insektenes kamp for tilværelsen 

Torsdag 5. november, kl: 18.00-19.30, nettbasert   

Hvorfor er det så ille at enkelte insektarter blir utryddet eller drevet bort fra sitt naturlige habitat og 

hvordan påvirker det vår levemåte og eksistens? Hør Maja Lunde lese utdrag fra "Bienes historie". 
Påmelding og mer info finner du på: https://www.tekna.no/kurs/biologisk-mangfold-40816/ 

 

 
 
KURS FOR TILLITSVALGTE: 

 

Forhandlingsteknikk      
Dato: 29.10.2020, nettbasert 

Dato: 02.12.2020, nettbasert 

 
. 

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. 
Påmelding via  https://www.tekna.no/kurs/  
 

https://www.tekna.no/kurs/teknologidagen-2020-40689/
https://www.tekna.no/kurs/teknas-digikviss-med-andreas-wahl-vol.-5-40739/
https://www.tekna.no/kurs/biologisk-mangfold-40816/
https://www.tekna.no/kurs/


 

 

Konflikthåndtering og hersketeknikker 
Dato: 27.10.2020 – 28.10.2020, nettbasert 

 

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  
Påmelding via  https://www.tekna.no/kurs/ 

 
Kommunikasjon og påvirkning 
Dato: 03.11.2020 – 04.11.2020, nettbasert 

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. 

Påmelding via  https://www.tekna.no/kurs/ 

 

Motivasjon og ledelse 
Dato: 25.11.2020 – 26.11.2020, nettbasert 

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? 

Påmelding via  https://www.tekna.no/kurs/ 

 

 

https://www.tekna.no/kurs/
https://www.tekna.no/kurs/
https://www.tekna.no/kurs/

