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

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

 
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 hadde 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), vi er nå tomme for disse plassene, det 

lar seg heller ikke gjøre å få flere gruppebilletter til disse flyene, så man må nå ordne seg reise selv.  

Ta ev. kontakt med tekna@vaf.no for råd ang mulige reisealternativer. Tekna kan ev tilby buss fra og til 

flyplassen i Manchester på avganger hvor vi likevel bestiller busstransport. 

 

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; 

 

-  fire overnattinger i enkeltrom på hotell inkl. frokost, 

-  konferanseavgift for tre dager (inkluderer ett års medlemskap i ASE) blir  kr. 5.800,-  . 

Samme pakke, men med overnatting i dobbeltrom (man ordner selv samboer), vil koste  kr. 5.000,-. 

 

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” uten reise: 

I enkeltrom: kr. 4.100,-, i dobbeltrom kr. 3.300,- , i trippelrom kr. 3.200,- (studenter får ikke Tekna-

rabatten).  

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 27.10 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 ble lagt ut i 

september. 
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Undersøkelse om gruppestørrelse i Kjemi  

 
Faggruppen for undervisning i Norsk Kjemisk Selskap har mottatt bekymringsmeldinger fra 

faglærere som må undervise i store grupper i Kjemi 2. Vi ønsker å få en oversikt over hva som er 

vanlig gruppestørrelse og svar på spørsmål relatert til dette. Denne undersøkelsen er til lærere i 

videregående skole som underviser eller har nylig undervist i Kjemi 1 eller Kjemi 2.  

Svarene blir behandlet av Norsk kjemisk selskap sin faggruppe for undervisning, 

http://www.kjemi.no/undervisning/, og vil bli brukt for å få skoleledere og skoleeiere til å 

erkjenne sitt ansvar og prioritere sikkerhet sammen med faglig forsvarlig undervisning. 

 

Lenke til undersøkelsen: https://goo.gl/forms/b46loOGMu47fUwvw2 
 

 
KURS FOR TILLITSVALGTE: 
 

Forhandlingsteknikk   -  på Gardermoen  
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 
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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 
 

 




