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

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

 

Tekna Realistene tar Norge med i Science on Stage Europe:  

 
VINN GRATIS TUR TIL SCIENCE ON STAGE-FESTIVALEN I UNGARN 2017 ! 
 
Styret i Tekna Realistene er nå nasjonal koordinator for Science on Stage, 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.  
Se  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, holde små presentasjoner, 
demonstrere elevøvelse-aktiviteter eller utstyr de selv har utviklet eller forbedret. Her er det 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 inviterer til en konkurranse om undervisningsopplegg innen realfag i videregående skole 
(naturfag og realfag programfag). Vi trekker ut fem heldige vinnere som får gratis tur til Science on Stage 
Festivalen i Ungarn neste år.  
Undervisningsopplegget velges innen ett av de fem temaene under, og skal kunne gjennomføres enten i 
løpet av en økt (ca 2 timer) eller en fagdag (5 – 6 timer) i videregående skole:  
 

-  Science and Environment: Miljø, helse og bærekraftig utvikling 

- ICT in Science Education. IKT i realfagundervisning 

- Inclusive Science. Inkluderende undervisning. Hvordan få alle elevene med 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.  
   Science on Stage festivalen 2017 arrangeres på Kölcsey Convention Centre i Debrecen, Ungarn fra 
 29.6 – 2.7 under mottoet: «Inventing the Future of Science Education»  
 
 
Frist for å sende inn bidrag: 1. November 2016. Vinnere annonseres på nyåret 2017.  
Realfagslærere oppfordres derfor allerede nå til å tenke på bidrag i konkurransen 

 

SkoleInfo 

Info 

http://www.tekna.no/skole


Innsendte bidrag må inneholde:  
- Lærers navn, skole, e-postadresse og mobilnummer  
- Tittel på undervisningsopplegget  
- Relevant(e) fag  
- Tidsbruk, inkludert forarbeid og etterarbeid  
- Kort beskrivelse av hensikt, aktiviteter og resultater  
- Bilder av utstyr og/eller rapporter fra elevøvelser 

 
Ved utvelgelse vil det bli lagt vekt på:  

- Relasjon til kompetansemål i læreplanen(e)  
- Kreativitet og innovative opplegg  
- Enkel gjennomføringsgrad  
- Reproduserbart for andre lærere/andre skoler  
- Motiverende for elever med tanke på videre studier innen realfag  

 
Bidrag sendes innen 1.11.16 på e-post til styret ved Ane Hagtvedt, aha@tekna.no . 
Spørsmål kan rettes til Ane Hagtvedt eller Sølve Tegnér Stenmark, solste@ostfoldfk.no . 
 
Vi ser fram til mange spennende bidrag!  
 
Hilsen Styret i Tekna Realistene 
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 

 

 
Styrene i Tekna Realistene og Teknas Interesseforening ved skoleverket 
ønsker alle medlemmer en riktig god sommer! 
Skifter du arbeidsplass i løpet av sommeren, husk å melde dette til 
Tekna, slik at medlemsregisteret er oppdatert. 

mailto:Nils.Christian.Borresen@tekna.no



