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

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

 
MULIGHET FOR Å SØKE REISESTØTTE TIL STUDIETURER MED ELEVER 
 
Tekna Realistene har igjen økonomiske midler til disposisjon for lærere som ønsker å ta med seg en klasse 

eller en gruppe elever på et dagsbesøk til en institusjon utenfor skolen. Det kan være universitet, høyskole, 

vitensenter, museum eller bedrift som kan tilby foredrag, omvisning, eller praktisk laboratoriearbeid 

innenfor realfag og teknologifag. Tanken bak dette er at slike besøk ofte kan være inspirerende for elever 

og lærere. Tekna Realistene ønsker å stimulere tiltak som gjør at flere elever velger realfaglige programfag 

på videregående skole og studier innen realfag og teknologiske fag seinere. 

Ofte mangler det ikke på initiativ eller tilbud, men vi vet at reisekostnader kan være et hinder. Derfor vil 

Tekna Realistene invitere lærere til å søke om inntil kr 5000 i reisestøtte.  

Vi støtter ikke utenlandsturer og vil prioritere Vg1 elever og grupper der det er mange elever som får nyte 

godt av et besøk. 

Invitasjonen til å søke reisestøtte sendes ut ved starten av nytt skoleår. 

 

 
KURS på NAROM 
 
Tekna Realistene har i flere år på rad hatt kurs om verdensrommet på Narom på Andøya tidlig i september. 

Kurset, i en litt annen form, blir i neste skoleår arrangert en langhelg i mars 2018. 

 
 

Som Tekna-medlem kan du få råd også om privatrettslige forhold 
Vi hjelper deg også med spørsmål som handler om privatrettslige forhold. Du kan kontakte oss om: 

 Familie, arv og skifte 

 Forbrukerkjøp (kjøpsrett) 

 Fast eiendom (boligrett) 

 Erstatningsspørsmål 

 Saker med offentlige myndigheter 

 Etablering av egen bedrift 

Du får svar på konkrete spørsmål, veiledning i hvordan du takler en tvist og få avklart hvordan du går 

videre med saken. Vi svarer ikke på spørsmål om skatt eller strafferett, og vi fører ikke saker for 

domstolene i privatrettslige spørsmål. Kontakt oss på telefon 22 94 75 00 eller e-post privatrett@tekna.no 

OBS! Oppgi alltid telefonnummer du kan kontaktes på. 

 

Svartid og krav 

For å få juridisk bistand, må du ha vært medlem i Tekna minst et halvt år før problemet du trenger hjelp til, 

oppstod. På spørsmål om arbeidsavtaler, får du vanligvis svar i løpet av en til to dager. I større saker som 

for eksempel krever at vi går gjennom en del dokumenter, tar vi kontakt med deg først. 

Det er viktig at du beskriver problemet ditt så godt som mulig. Da er det lettere for oss å hjelpe deg. 

SkoleInfo 

Info 

http://www.tekna.no/skole
mailto:privatrett@tekna.no


 
SCIENCE ON STAGE 
 
Tekna Realistene sender for første gang en delegasjon fra Norge til Science on Stage Festivalen i 

Debrecen, Ungarn 29.6 – 2.7. Fire lag bestående av lærere fra Skjetlein videregående skole, Skagerrak 

International School, Asker videregående skole og Fysisk Institutt vil vise relevante undervisningsopplegg 

innen naturfag og fysikk. Vi ønsker dem lykke til med presentasjonene sine i Ungarn. 

Se mer på  http://www.science-on-stage.eu/page/display/4/88/0/festival-2017 

 
 
KURS FOR TILLITSVALGTE: 
 

"Lov og lønn", tariffkurs for kommunal sektor 
Dato: 04.09.2017 kl 10.00 – 05.09.2017 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.  

Se   https://www.tekna.no/kurs/lov-og-lonn--tariffkurs-for-kommunal-sektor-33862/ 

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 

 

Husk å verve: Som Tekna-medlem kan du verve nye medlemmer 
på din arbeidsplass eller i ditt nettverk.  

Det aller enkleste er å sende en oppfordring gjennom vår digitale verveløsning 
Flere medlemmer gir større innflytelse og bedre forhandlingsstyrke både lokalt, og 

for Tekna som en viktig samfunnsaktør. Vi ønsker alltid velkommen flere smarte 
hoder med spennende tanker! Gjør det enkelt – og personlig! 
En personlig anbefaling er et sterkt argument for å bli medlem i Tekna – i tillegg til 

listen av medlemsfordeler. Har du en kollega eller noen i ditt nettverk som du mener 
burde være Tekna-medlem – slå av en prat eller send en personlig e-post hvor du 

forteller hvorfor du er medlem. 
Kanskje kan Tekna-filmen være en uformell start på dialogen? 

 
Vi sender deg en vervepremie for hver person som melder seg inn.  

Lykke til med vervingen! 

 
Og til slutt: 
 
Styrene i Tekna Realistene og Teknas interesseforening ved 
skoleverket vil få ønske alle medlemmene en riktig god sommer! 
 

Ved skifte av arbeidssted, husk å melde inn dette til Tekna. 

http://www.science-on-stage.eu/page/display/4/88/0/festival-2017
mailto:Nils.Christian.Borresen@tekna.no
https://verving.tekna.no/
https://www.tekna.no/medlemsfordeler/liste-alle-fordeler/
https://www.tekna.no/om-tekna/video-brenner-for-teknologi-og-realfag/

