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

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

 
FLYTE OPPÅ-PROBLEMATIKKEN VED LOKALE FORHANDLINGER I KS 
 

Det har tidligere vært stor frustrasjon over at det man har fått i lokale lønnstillegg har blitt 'spist opp' ved 

neste ordinære lønnsoppgjør, fordi tilleggene på minstelønnstabellen var større enn det man hadde fått, 

fordi man fikk et ansiennitetsopprykk, fordi man endret stillingskode. Tekna har jobbet gjennom flere 

tariffoppgjør for å finne løsninger som sikrer at lokale tillegg til enhver tid skal komme i tillegg til den 

enkeltes lønn. I KS-området ble det innført et nytt lønnssystem pr 01. mai 2015 og dette ble avtalt i 

hovedoppgjøret 2014. Og da mener vi at de fleste problemer med dette er løst, for etter flere utvalgsarbeid 

med KS de siste årene er partene enige om et system som skal garantere at tidligere gitte og framtidige 

tillegg ikke spises opp. 

 

Lønnssystemet er endret fra å være et minstelønnssystem til et garantilønnsystem. Dette skal sikre at alle 

får en lønnsutvikling. Tariffavtalens minstelønnssatser blir erstattet med en garantert årslønn OG et tillegg 

for ansiennitet. Og dette ansiennitetstillegget legges på den enkeltes årslønn ved hvert ansiennitetsopprykk. 

Både garantilønn og ansiennitetstillegg blir forhandlet av de sentrale parter.  

 

I Tekna SkoleInfo nr 3, sendt ut tidlig i mai, se første tabell under, ble det informert om hvilke sentrale 

tillegg som gis med virkningsdato 01.07. For våre medlemmer er det anslagsvis kr 10.000. Dette kommer 

da som et tillegg til den årslønn man har pr. 30.06. I tillegg skal det i høst forhandles om lokale tillegg, 

med virkningsdato 01.08, med en pott på 0,9 % av lønnsmassen. De som får uttelling her får dette på 

toppen igjen av den lønn man har pr 31.07. Dette er ikke ulikt det man har hatt tidligere.  

Men for dem som deretter igjen endrer ansiennitetstrinn er systemet nå forbedret; man får nå det garanterte 

ansiennitetstillegget på toppen av den lønn man har fra før når man går opp på neste trinn. F.eks. vil en 

lektor (uten opprykk) som går fra 9 til 10 års ansiennitet få et tillegg på kr 26.800 og en lektor med 

opprykk som går fra 15 til 16 års ansiennitet få et tillegg på kr 59 700; for begge eksempler; se andre tabell 

under. Disse tilleggene kommer da oppå det man har fått i sentrale og lokale tillegg.  

Man kan lese mer på Rundskriv B4/2016 fra KS, det er ofte dette arbeidsgiver forholder seg til. Se  

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/b-04-16-

tariffrevisjonen-pr.-1.5.16---iverksetting-og-kommentarer.pdf?id=49446 . 

 

Tekna håper med dette at man har fått fjernet de ulempene man har hatt ved at folk har 'mistet' sine lokale 

tillegg pga endring i minstelønn eller endring på ansiennitetsstigen.  

 

HTA kapittel 4 - sentrale tillegg som gis pr. 01.07.2017: 

 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/tillegg) 9200  9400  9500  9500  9700  10100  10800  

Lektor  9700  9800  10000  10000  10100  10700  11700  

Lektor (m/ tillegg) 10000  10200  10300  10400  10500  11000  12200  
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http://www.tekna.no/skole
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/b-04-16-tariffrevisjonen-pr.-1.5.16---iverksetting-og-kommentarer.pdf?id=49446
http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-fagomrade/arbeidsgiver/tariff-lov--og-avtaleverk/b-04-16-tariffrevisjonen-pr.-1.5.16---iverksetting-og-kommentarer.pdf?id=49446


Tilleggene i tabellen over fører da til følgende garantilønntabell fra 01.07.2017, med ansiennitetstillegg: 

 

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

        

Lærer 
 
Ans-tillegg 

376 200 383 700 

 

    7 500 

391 200 

 

    7 500 

396 200 

 

    5 000  

418 100 

 

   21 900 

438 300 

 

  20 200 

456 500 

 

  18 200  

Adjunkt  
 
Ans-tillegg 

415 800  

 

 

424 200 

 

    8 400 

432 500 

 

    8 300 

438 100 

 

     5 600 

447 200 

 

     9 100 

469 400 

 

  22 200  

487 000 

 

 17 600  

Adjunkt (m/ 
tillegg) 
 
Ans-tillegg 

466 200 

 

 

 

475 600 

 

    

 9 400 

480 200 

 

    

 4 600 

484 400 

 

     

4 200 

494 600  

 

    

10 200 

511 000 

 

    

16 400 

548 700 

 

   

37 700 

Lektor  
 
Ans-tillegg 

489 800  499 500 

 

   9 700 

505 100 

  

  5 600 

509 900 

 

   4 800  

514 900 

 

   5 000 

541 700 

 

   26 800 

592 200 

 

  50 500 

Lektor (m/ 
tillegg) 
Ans-tillegg 

505 900 516 000  

 

  10 100 

521 600 

 

    5 600 

526 400 

 

   4 800 

534 200 

 

   7 800 

559 600 

 

  24 800 

618 700 

 

 59 700 

 
 

SCIENCE ON STAGE FESTIVAL EN 2017 29. JUNI - 2. JULI I DEBRECEN 

 
6 lærere fra 4 skoler og med 4 prosjekter og en representant fra Tekna Realistene, May Britt Stjerna, deltok på denne 

festivalen som arrangeres annen hvert år. Norge ble medlem av denne organisasjonen i 2016 med Tekna Realistene 

som norsk koordinator. Tekna Realistene utlyste høsten 2016 en konkurranse som endte opp med 4 ulike prosjekter 

som skulle presenteres på festivalen i Debrecen.  

 

To av disse prosjektene var representert ved to lærere fra Asker videregående skole.  I tillegg var Skjetlein 

videregående skole i Trøndelag, Skagerak International School i Sandefjord og Skolelaboratoriet for fysikk ved 

Universitetet i Oslo representert. Fra Asker representerte Hossein Rostamzadeh tre prosjekter hvor to av dem var om 

praktiske, elevaktive studier av biologisk mangfold i nærmiljøet, og fremmede arter som trussel for biologisk 

mangfold i Asker. Det tredje prosjekt handlet om hvordan vi kan bruke plantenes form, symmetri, og mønster som 

utgangspunkt for matematisk modellering i matematikkfaget. Henning Vinjusveen Myhrerhagen representerte, i 

samarbeid med Magdalena Kersting fra Skolelaboratoriet for fysikk ved UiO, et undervisningsopplegg som forklarer 

Einsteins relativitets teori. Skjetlein videregående skole ved Gjertrud Jenssen og Stefan Preisig holdt også en 

workshop der man etter å ha målt høyden på trær og regnet ut tettheten for treet lærte å beregne energiinnholdet  i 

treet.  Gerald Decelles fra Skagerak International School sitt prosjekt dreide seg om å konstruere energieffektive hus 

for fremtiden, og her ble det brukt simuleringer og praktisk konstruksjon av modeller.  

 

 
 
Bilde til venstre; Hossein forklarer for besøkende på standen sin,  

bildet til høyre; Stefan og Gjertrud på standen. 

Alle prosjektene hadde hver sin stand på festivalen, og de norske delegatene representerte arbeidene sine med stort 

engasjement.  Hvert land hadde også med en koordinator og det ble avholdt et møte der det ble valgt inn nye 

representanter til styret samtidig som man blir enige om videre arbeid i nettverket og hvor kommende festivaler 

skulle avholdes.  



På festivalen deltok rundt 400 lærere fra 32 nasjoner.  Festivalen ble åpnet av universitets rektor, 

utdanningsministeren, m.fl..  Hver dag ble åpnet og avsluttet med felles forelesninger og demonstrasjoner. Deretter 

var det mulighet for å besøke de ulike prosjektene og delta på workshops. Det var svært lærerikt og interessant å se 

alt arbeidet og prosjektene som naturfagslærere i de ulike landene jobber med og hvor engasjerte de var.  Vi fikk alle 

ideer som vi kunne ta med oss hjem til våre skoler og det ble åpnet flere muligheter for internasjonalt samarbeid. 

Vertsnasjonen Ungarn og universitetsbyen Debrecen spesielt hadde virkelig laget en flott arena for den 10. Science 

on stage festivalen. Et stort og velutstyrt konferansesenter med god plass til alle deltakerne, workshops, 

fellessamlinger og matservering, en fantastisk flott gallamiddag i VIP-loungen på Debrecen fotballstadion lørdag 

kveld og en kveld med mulighet for diverse utflukter til et nytt vitensenter, omvisning på universitetet, besøk på 

atomforskningsinstituttet, m.m.. Debrecen var dessuten en veldig trivelig by med store parker, et stort spaanlegg, 

flere museer, hyggelige gater og kafeer og et rikt studentliv. 

 

Om to år arrangeres den 11. Science on stage festivalen i Portugal, og neste år vil det derfor igjen bli holdt en norsk 

konkurranse der delegater til denne festivalen plukkes ut. Så dersom du er naturfagslærer, og/eller underviser i 

biologi, kjemi, fysikk eller teknologi og forskningslære, fra barneskole og oppover, følg med og vurder om dette 

kunne være noe for deg.  

Vil du vite mer om Science on Stage Europe: http://www.science-on-stage.eu/page/display/1/1/0/home 

 

MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I LIVERPOOL I JANUAR 2018 

 
Tekna Realistene vil som i tidligere år koordinere en fellesreise til den årlige konferansen hos Association for 

Science Education, ASE, denne gang i Liverpool, England, i januar 2018. Denne opplæringskonferansen arrangeres 

hvert år rett etter nyttår, den foregår over tre dager og alt dreier seg om naturvitenskapelige og teknologiske fag. 

Konferansen gir rik anledning til å knytte nasjonale og internasjonale kontakter. Se også ASEs hjemmeside: 

www.ase.org.uk.   

 

Årets konferanse starter på formiddagen torsdag 04. januar og avsluttes til lunsj lørdag 06. januar 2018. Tekna 

planlegger avreise onsdag 03. januar og hjemreise søndag 07. januar. Vi har reservert plasser på fly med KLM fra 

Gardermoen via Schiphol til Manchester kl. 12.40 på onsdagen (ankomst Manchester 16.40), med retur kl 17.30 

søndagen (ankomst Gardermoen 22.20). Det blir satt opp egen innleid buss fra flyplassen til hotellet i Liverpool t/r.  

I angitt pris er det IKKE med innsjekket bagasje, kun håndbagasje, men det er mulig å sjekke inn bagasje mot et 

tillegg i pris, se under. Man kan også selv ordne seg med reisen og få et fradrag i pris pga dette. 

 

Tekna har reservert innkvartering på hotell, i enkeltrom eller dobbeltrom (man må da selv skaffe ”samboer”). 

Hotellet vårt ligger i sentrum av Liverpool, rett ved tog- og busstasjon, og det er kun en timinutters spasertur til 

universitetet. Frokost er inkludert i prisen. 

 

PRISEN for en pakke bestående av; 

-  reise t/r med fly fra Oslo, samt transport fra flyplass i England til hotellet i Liverpool tur/retur, 

-  fire overnattinger i enkeltrom på hotell inkl. frokost, 

-  konferanseavgift for tre dager (inkluderer ett års medlemskap i ASE) blir  kr. 7.700,-  . 

Samme pakke, men med overnatting i dobbeltrom (man ordner selv samboer), vil koste  kr. 6.900,-. 

Skal man ha med innsjekket bagasje koster dette ca 50 Euro ekstra, med rabatt for Flying Blue-medlemmer. 

 

Siden vi tilbyr hotell åpner dette for muligheten til å ta med ledsager som ikke skal delta på konferansen. Be om 

pristilbud for ledsager, dersom dette er aktuelt. 

Hvis man ønsker å bestille reisen selv, og at Tekna ”kun” ordner med konferanse inkl medlemskap i ASE + fire 

overnattinger er prisen for dette  kr. 5.800,- for enkeltrom og kr. 5.000,- for dobbeltrom. 

 

Tekna-medlemmer som jobber i skoleverket og er medlem av Tekna Realistene får en rabatt på kr. 1.500,-.  

Rabatten gis også til dem som melder seg inn i Tekna og Tekna Realistene innen 31.10.2017. 

 

Studenter får gode rabatter på konferanseavgiften, studentpris for ”full pakke” inkl. reise: 

I enkeltrom: kr. 6.000,-, i dobbeltrom kr. 5.200,- , i trippelrom kr. 5.100,- (studenter får ikke Tekna-rabatten).  

Også for studenter er det mulig selv å ordne med reisen og få kr. 1.900,- i avslag. 

 

Tilbudet om fellesreisen er åpent for ALLE lærere uansett organisasjonstilknytning.  

 

Siden vi har reservert mange hotellrom er vi avhengig av en bindende påmelding innen fredag 29.09 til 

tekna@vaf.no  eller via påmeldingsskjema på hjemmesiden  www.tekna.no/skole . 

For nærmere opplysninger om konferansen, se www.ase.org.uk , foreløpig program for 2018 legges ut i september. 

http://www.science-on-stage.eu/page/display/1/1/0/home
mailto:tekna@vaf.no
http://www.tekna.no/skole
http://www.ase.org.uk/


 
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: Grete.Paulsen@tekna.no, 22 94 75 00 

 
 

Forhandlingsteknikk   -  på Gardermoen  (kurset i september er fulltegnet) 
Dato: 27.11.2017 kl 10.00 – 28.11.2017 kl 1600 

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 

dem 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: Nils.Christian.Borresen@tekna.no, 22 94 75 00 

 

Motivasjon og ledelse -  på Gardermoen 
Dato: 25.10.2017 kl 10.00 – 26.10.2017 kl 1600 

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? 
 Kontakt: Nils.Christian.Borresen@tekna.no, 22 94 75 00 

 

Tillitsvalgtkonferanse kommunal sektor – på DFDS 
 Dato: 02.11..2017 kl 10.00 – 04.110.2017 kl 1000 

 Kontakt: arb@tekna.no, 22 94 75 00 

 

 
Konflikthåndtering og hersketeknikker – på Gardermoen 

Dato: 01.11.2017 kl 10.00 – 02.11.2017 kl 1600 

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: Nils.Christian.Borresen@tekna.no, 22 94 75 00 

 

 
Kommunikasjon og påvirkning – på Gardermoen 
 Dato: 16.11.2017 kl 10.00 – 17.11.2017 kl 1600 

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

arbeidsgiver, kollegaer 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. 

 Kontakt: Nils.Christian.Borresen@tekna.no, 22 94 75 00 

mailto:arb@tekna.no


 
Økonomiforståelse for tillitsvalgte – dagskurs på Gardermoen 
 Dato: 30.11.2017 kl 10.00 – 17.00 

Det er viktig for deg som tillitsvalgt å ha en forståelse av virksomhetens regnskap og økonomiske 

situasjon. Forhandlinger skal føres på grunnlag av bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og 

framtidsutsikter. Som tillitsvalgt skal du få tilgang til bedriftens regnskaper ved forespørsel, og 

årsoppgjøret skal legges frem for deg så snart det foreligger. Men er du egentlig i stand til å vurdere 

virksomhetens økonomiske situasjon? 
 Kontakt: Grete.Paulsen@tekna.no, 22 94 75 00 
 
Tillitsvalgtes rolle i kommunesammenslåingsprosesser – dagskurs i Ingeniørenes Hus 
 Dato: 16.10.2017 kl 10.00 – 17.00 

Tekna får stadig flere henvendelser fra tillitsvalgte som blir involvert i kommunereformen. Dette 

dagskurset gjør deg som tillitsvalgt forberedt på hva din rolle er og hva du må tenke på for at prosessen 

skal bli så god som mulig. Meld deg på kurset og hør hvordan du kan forebygge uheldige 

"barnesykdommer". 
 Kontakt: Grete.Paulsen@tekna.no, 22 94 75 00 
 

 




