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

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

 

 

NORDISK KJEMILÆRERKONFERANSE I FINLAND 22.-23. NOVEMBER 
 

Se  https://www.jyu.fi/en/congress/ncl2018 

Ingen deltakeravgift, men reise og opphold må du selv dekke.  Fra konferansens hjemmeside: 

Welcome to Nordic Chemistry Learning 2018 Conference! 

hosted by the Department of Chemistry and Central Finland LUMA Centre, 

University of Jyväskylä, Central Finland  22.-23.11.2018 

 

The 3rd Nordic Conference on "Chemistry Learning" is to be held 22.-23. of Novemberber, 2018 in 

Jyväskylä, Finland. The conference is the third in the series that was previously organised in Sweden and 

Norway, respectively. 

The conference is aimed to all chemistry educators regardless of the stage of chemistry education. 

The conference will address both school chemistry as well as university level chemistry education. 

Moreover, conference focus areas will include green and sustainable chemistry, nanosciences and ICT in 

chemistry education. 

 

The conference starts on Thursday, 22th of November at noon, and ends by 2 pm on Friday, 23rd of 

November. 

 We welcome all colleagues, researchers and educators working in the field of chemistry to join the 

conference for interesting and entertaining discussions and experiences.   

Please join us in Jyväskylä to share your experiences and learn from others. 

 

Mer info finnes på  https://www.jyu.fi/en/congress/ncl2018 

 

 

MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I BIRMINGHAM I JANUAR 2019 

 

Det er fortsatt mulig å melde seg på, se hjemmesiden  www.tekna.no/skole eller kontakt  tekna@vaf.no . 

Årets konferanse starter på formiddagen torsdag 10. januar og avsluttes til lunsj lørdag 12. januar 2019. 

Tekna planlegger avreise onsdag 09. januar og hjemreise søndag 13. januar. Vi har reservert plasser på fly 

fra Gardermoen til Gatwick kl. 13.20 og 15.40 på onsdagen, med retur kl 15.00 og kl. 18.40 på søndagen 

(de som melder seg på først får mulighet til å velge avganger). Det blir satt opp egen buss fra flyplassen til 

hotellet i Birmingham t/r.  

 

 

ANDRE STUDIETURER MED TEKNA REALISTENE I 2019 

 

Tekna Realistene vil igjen arrangere sin populære studietur til CERN (Geneve) og Technorama 

(Winterthur) våren 2019. Hold av datoene torsdag 28. – søndag 31. mars, hvis du er interessert. 

I september vil det bli arrangert studietur til Narom på Andøya. 

 

SkoleInfo 
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Vær med i konkurransen der du kan vinne tur til Science on Stage 

festivalen i Portugal i 2019! 
 

Tekna Realistene minner om konkurransen for lærere i videregående skole der premien er reise til Science 

on Stage-festivalen i Lisboa 31.10 – 3.11 2019. Konkurransen går ut på å presentere et 

undervisningsopplegg for elever i videregående skole som skal være innenfor kompetansemålene i 

naturfag, biologi, fysikk, geofag eller kjemi og være av en varighet på 2 - 10 skoletimer. Det kan være 

opplegg du har gjort mange ganger før, eller nye ideer som er utprøvd.  

 

Science on Stage Europe har satt opp følgende kategorier 

• Vitenskapens historie 

• Digital kompetanse i realfag 

• Bærekraftig utvikling 

• Astronomi og utforskning av verdensrommet 

• Lavkost-forsøk i realfag 

• Inkluderende realfag 

 

Science on Stage festivalen er en veldig stor realfagsfestival der flere hundre lærere fra hele Europa vil 

møtes og vise fram interessante undervisnings-metoder og -opplegg. Neste foregår i Cascais utenfor Lisboa 

fra 31.10 – 3.11 2019, se  https://www.science-on-stage.eu/page/display/4/97/0/s 

 

Bidraget må være i form av en instruktiv tekst med bilder og/eller bilder fra da opplegget ble gjennomført. 

Dersom undervisningsopplegget innebærer større apparatur eller ting som settes sammen, må 

presentasjonen inneholde bilder. Det kan også være feltundersøkelser eller opplegg som gjennomføres ute. 

De som blir pukket ut blir invitert til å vise fram undervisningsopplegget sitt på Realistenes årsmøte mars 

2019. 

 

Frist for å sende inn bidrag er 1. desember 2018. Resultatet av konkurransen blir offentliggjort i nytt 

skoleinfo i januar/ februar 2019 og på Teknas sider. 

I tillegg til beskrivelsen og bildene må skjemaet under fylles ut.  

 

Ytterligere spørsmål kan sendes til Tekna Realistene ved Sølve Tegner Stenmark, solste@ostfoldfk.no 

Bidrag til konkurransen sendes til realistene@tekna.no .  

Invitasjonen sendes ut i løpet av kort tid til landets videregående skoler og til Tekna-medlemmer i skolen. 

Det vil bli informert om opplegget på Naturfagkonferansen. Men du kan melde din interesse allerede nå: 

 

Lærers navn 
 

 

Skole 
 

 

mobil 
 

 

e-postadresse 
 

 

Navn på prosjektet 
 

 

Klassetrinn/fag/gruppe 
 

 

Kort beskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.science-on-stage.eu/page/display/4/97/0/s
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Vi ønsker dine innspill til ny realfagssatsning for Tekna!  

Vi setter pris på om du vil bruke et par minutter til å svare på denne undersøkelsen.  
 

Start undersøkelsen her  
  

 
KURS FOR TILLITSVALGTE høsten 2018: 

 

Forhandlingsteknikk      
Dato: 25.09.2018 –  26.09.2018, Scandic Oslo Airport Gardermoen 

Dato: 13.11.2018 –  14.11.2018, Scandic Oslo Airport Gardermoen 

 

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. 

Kontakt: Grete Paulsen - +4740216466 

 

Kommunikasjon og påvirkning 
Dato: 22.10.2018 – 23.10.2018, Scandic Lillestrøm 

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: Grete Paulsen - +4740216466 

 

 

Konflikthåndtering og hersketeknikker 
Dato: 01.11.2018 – 02.11.2018, Scandic Lillestrøm 

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: Grete Paulsen - +4740216466 

 

 

Tillitsvalgtkonferansen Tekna Kommune 2018 
 

Tekna Kommune ønsker alle tillitsvalgte velkommen til årets tillitsvalgtkonferanse. Konferansen går av 

stabelen 25.-27. oktober 2018 på Crown Seaways med overfart fra Oslo til København tur/retur. 

Kontakt: Rebecca Bræin - +4799123002 
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