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Avdelingslederen har ordet 

 
2019 har vært nok et aktivt år for avdelingen med totalt 25 arrangementer av både faglig og 

sosial karakter. Flere av arrangementene har vært i samarbeid med Tekna Aust-Agder 

avdeling og Tekna Ung. Evaluering av arrangementene er stort sett meget gode, og styret tar 

deltakernes tips og tilbakemeldinger med i vurdering av nye arrangementer. 

Familiearrangementene våre er populære, og teknologiverkstedene på Vitensenteret i 

Kristiansand får hvert år toppscore av Tekna-foreldrene og barna som deltar. Avdelingen har 

fått samfunnsmidler til å videreføre dette og flere andre populære arrangement. 

I 2019 testet avdelingen ut Tekna X-konseptet der et dagsaktuelt tema blir presentert kort av 

innledere med ulik innfallsvinkel. Dette var et vellykket konsept som blir videreført av 

avdelingsfagrådet i 2020. De populære pubkveldene med et faglig innlegg vil avdelingen 

videreføre i Kristiansand, og det planlegges også en pubkveld i Mandal ila våren. 

Avdelingen hadde 1392 medlemmer ved utgangen av året. Medlemsveksten var på 5,6 % i 

2019, noe som er den største veksten avdelingen har hatt siden 2010. Det er gledelig at mye 

av veksten (62 %) skyldes tilvekst av unge medlemmer (< 38 år). 

Ledighetsprosenten blant Tekna-medlemmer i Agder ble redusert fra 2,2 % til 1,8 % i 2019. 

Dette tallet fører Tekna DK Agder i toppen av listen over avdelinger/DK med høyest andel 

arbeidssøkende/permitterte (38 medlemmer). Ledighetsprosenten blant Tekna-medlemmer 

i Agder var på sitt høyest i 2016 med 4,4 %. 

Hovedandelen av avdelingens medlemmer bor i Kristiansandsregionen (1095), mens 

Lindesnesregionen og Lister har henholdsvis 141 og 109 medlemmer pr. 1.1.2020. 

Avdelingen har 20 bedriftsgrupper. 

Dette var mitt siste år som leder for Vest-Agder avdeling. Jeg vil benytte anledningen til å 

takke for flere fine år i styret som medlem og etter hvert som leder. Vi gjør mye spennende 

og bra for medlemmene, og det har vært fint å være med å legge til rette for alle de gode 

tilbudene til Tekna-medlemmer i Vest-Agder. 

 

Styrets leder 

Siren M. Neset 

Tekna Vest-Agder avdeling 
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Avdelingen 

Tekna Vest-Agder avdeling består av Teknas medlemmer i det som var fylkets femten 
kommuner i 2019. 
 
Per 31. desember 2019 hadde avdelingen 1.392 medlemmer, mot 1318 medlemmer i 2018. 
Dette innebærer en netto vekst på 74 medlemmer, altså en økning på 5,6 prosent. Tekna 
hadde i 2019 en generell medlemsvekst blant ordinære medlemmer på 4.819 (7,5 prosent), 
og har 69.073 ordinære medlemmer. Totalt er det 81.742 medlemmer i Tekna. 
 
Vest-Agder avdeling fikk 157 nye medlemmer hvor 65 var nyinnmeldte, 48 var overgang fra 
studentmedlemsskap og 44 var tilflyttere fra andre avdelinger. Avgangen var på 83 
medlemmer hvor 24 gikk til andre avdelinger og 59 var utmeldt, strøkne eller døde. 
 

315 av avdelingens medlemmer er kvinner (22,6 prosent), og 1077 er menn. 
Gjennomsnittsalderen i avdelingen er 46,4 år. 418 personer (30 prosent) er under 38 år. 76,1 
prosent av avdelingens medlemmer jobber i privat sektor, 8,8 prosent i kommunal sektor og 
7,1 prosent i statlig sektor. 
 

Styret og tillitsvalgte 

Styret i Tekna Vest-Agder avdeling har i 2019 bestått av: 

Leder:   Siren M. Neset, Norges forskningsrådet, Agder 
Nestleder:  Hege Indresand, NORCE  
Kasserer:  Erling Thingelstad, NOV 
Sekretær:  Mauricio Cifuentes, UiA 
Styremedlem:  Morten Messelt, Cameron Sense  
Styremedlem:  Rambabu Kandepu, Grenland Energy 

 
Tekna Vest-Agder avdeling har hatt 10 styremøter i 2019 (etter årsmøte og til neste 
årsmøte). 

Valgkomite 
Leder:   Kjell Holthe, Kvadraturen vgs. 
Medlem:   Eli Katrine Eik-Hvidsten, Agder Energi 
Medlem:   Ellen Døli, Elkem 
Medlem:   Christoffer Svendsen, Caverion Norge 

Avdelingsfagrådet i Agder 
Leder frem til nov.19: Eyvind Todal Larsen 
Leder:   Inge Olsen, Skatteetaten 
Styremedlem:  Anette Heimdal, UiA 
Styremedlem:  Hege Indresand, NORCE 
Styremedlem:  Eyvind Todal Larsen 
Styremedlem:  Hilde Hovland, Forbedringsconsult 
Styremedlem:  Julie Hansen, student ved UiA 
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Fagrådet har hatt 3 møter i 2019. 

Styret i Tekna Ung 
Leder:   Morten Messelt, Cameron Sense 
Styremedlem:  Bjørn Erik Aae, 3B Fibreglass Norway 
Styremedlem:  Karianne Moe, Anticimex 
Styremedlem:  Christian Fagereng, Umoe Mandal 
 
Styret i Tekna Ung har hatt 6 møter i 2020. 

Aktiviteter i 2019 

Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas 
overordnede strategi, Tekna 2020: 

• Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere 
• Partner i arbeidslivet 
• I et internasjonalt arbeidsliv 
• Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi 
• Bidra til å løse samfunnets utfordringer 
• Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen. 

 
Familiearrangementer 
02.06 Familiedag på Bragdøya. 50 deltakere. 
12.06 Teknologiverksted på Vitensenteret. 60 deltakere. 
14.11 Klatrekveld på X-land. Avlyst pga konkurs hos X-land 

11.12 Kjemisk juleverksted på Vitensenteret. 100 deltakere. 
 
Bedriftsbesøk  
17.10 Bedriftsbesøk på Varoddbrua. 21 deltakere. 
 
Medlemsarrangementer 
07.02 Pubkveld om nye strømmålere. 39 deltakere. 
25.04 Få kontroll på din privatøkonomi. 100 deltakere. 
02.05 Tekna X: Electric Region Agder. 35 deltakere. 
04.09 Lær barna å bli glad i matte (i Kristiansand). 20 deltakere. 
05.09 Lær barna å bli glad i matte (i Mandal). 12 deltakere. 
05.09 Pubkveld: Kan utvidet virkelighet gi legene røntgensyn. 16 Deltakere. 

10.10 Vinsmaking med Dag Ingvar Jacobsen. 41 deltakere 
12.12 Tekna X: Vindkraft – teknologi og muligheter. 35 deltakere. 
 
Medlemskurs i samarbeid med Tekna Aust-Agder (kurs fra Tekna sentralt): 
12.03 Hvordan vinne kampen om oppdragene. 32 deltakere. 
09.04 Innovate or die. 35 deltakere. 
09.05 ABC Prosjektledelse. 25 deltakere. 
18.09 Det digitale skifte rammer ikke meg – eller gjør det? 25 deltakere. 
15.10 Få bedre møter gjennom effektiv møteledelse. 15 deltakere. 
12.11 Kunsten å overbevise i presentasjoner. 36 deltakere. 
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Tekna Ung 
12.02 Shuffleboard. 5 deltakere. 
11.04 Boblefotball, hinderløype, elektrosjokk dodgeball. 7 deltakere. 
07.05 Go-Kart. 15 deltakere. 
30.10 Shuffleboard. 10 deltakere. 
08.11 Juleølsmaking. 42 deltakere. 
21.11 Drinkmiksekurs. 15 deltakere. 
 
 
Andre grupper/møter: 
 
Årsmøtet 

01.03 Årsmøtet i Tekna Vest-Agder avdeling. 42 deltakere. 50 deltakere på middag. 
 
Prosjekt støttet av Teknas samfunnsmidler 
25.09 Inspirasjonsdag om realfag for elever i videregående skole i begge Agderfylkene. 550 
deltakere. 
 
Hovedstyrets dialogmøte 
14.05 Hovedstyrets dialogmøte i Agder. 18 deltakere. 
 
Fellesmøte mellom avdelingene, ung, fagråd og studenter i Agder 
10.09 Fellesmøte i Grimstad. 14 deltakere. 
 
Avdelingsfagrådet i Agder                                                          
Teknas Fagråd Agder har som oppgave å «tilrettelegge for lokal faglig virksomhet». Fagrådet 
fikk tildelt samfunnsmidler i 2019 til gjennomføring av forelesningsrekke «Back to School» 
samt kodekurs for voksne i Aust- og Vest-Agder. 
 

Dato Tema Deltakere 

27.02 Back to School: Er Litium-ion batteriet 
svaret på verdens klimautfordringer 

75 deltakere 

07.03/14.03/21.03 Kodekurs for voksne i Kristiansand 20 deltakere 

21.05 Back to School: Aquaponics 25 deltakere 

21.08/28.08/04.09/11.09/18.09 Kodekurs for voksne i Grimstad 20 deltakere 

19.11 Back to School: Vi elsker matte!  8 deltakere 

28.11 Back to School: AR/VR Workshop hos MIL 11 deltakere 

05.11 Back to School: AR/VR Workshop hos MIL 13 deltakere 

 
Introduksjonskurs for tillitsvalgte 
09.04 Introduksjonskurs for tillitsvalgte. Streamet fra Oslo. 15 deltakere. 
 
MNT-Forum Agder/Realistene 
19.03/26.03 Programmering i skolen, krasjkurs i Python. 19 deltakere. 
14.05  Bedriftsbesøk hos NRK Sørlandet. 12 deltakere. 
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17.09  Besøk hos Undervisningsverkstedet ved UiA. 22 deltakere. 

19.11  Bedriftsbesøk hos Elkem. 22 deltakere. 
 
NTVA- Norges Tekniske Vitenskapsakademi  
05.02 Cruiseskip på landstrøm og ny containerhavn i Kristiansand. 23 deltakere. 
26.03 Ny Varoddbru og nettverksbruer. 22 deltakere. 
10.09 Fremtidens materialer for norsk industri. 49 deltakere. 
08.10 Drivstoff fra skogen. 58 deltakere. 
 
Rekruttering av stipendiater 
10.04 Do you know your rights. Rekruttering av stipendiater på UiA. 24 deltakere. 
13.11 Do you know your rights. Rekruttering av stipendiater på UiA. 20 deltakere. 
 

Workshop for lærere 
14.03 Utvidet virkelighetsteknologi i skolen. Bruk av Sandbox. 16 deltakere. 
 
Representantskapsmøte 
14.06-16.06 R-møtet i Molde.  
Siren M. Neset, Hege Indresand og Erling Thingelstad deltok fra Vest-Agder avdeling. Kjell 
Holthe deltok fra fagsiden. 
 
Avdelingsledermøte 
18.10-19.10 Avdelingsledermøte i Oslo. Hege Indresand deltok fra Vest-Agder avdeling. 
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Utfyllende info om utvalgte aktiviteter i avdelingen 

I avsnittene under følger utfyllende informasjon og bilder fra utvalgte aktiviteter i 
avdelingen. 
 

Forskningstorget i Arendal og Kristiansand 

Tekna profilerte seg med stand på Forskningstorget i Arendal og Kristiansand i forbindelse 
med Forskningsdagene som pågikk over hele landet.  
 
NORCE og Tekna hadde stand sammen på forskningstorget i Kristiansand, lørdag 21. 
september. Her ble det laget en sol av brukte tøybiter sammen med barn og voksne som 
besøkte standen. På standen ble ulike bærekraftsmål diskutert og besøkende fikk skrive opp 

hvilke bærekraftsmål som var viktigst for dem. 
 
Bærekraftsmål nr. 1 utrydde fattigdom, og nr. 13 stoppe klimaendringene fikk flest stemmer 
av barnefamiliene som kom innom.  
 
«Sola» fra standen ble gjenbrukt under bærekraftsuka til Kristiansand kommune. 

 
First Lego League    

First Lego League (FLL) ble arrangert lørdag 9. november på UiA i Grimstad. I år var det 24 
påmeldte lag til FLL og 13 til FLL jr. Lagene har representert både barne- og ungdomstrinn, og 
de representerer flere kommuner fra Aust- og Vest-Agder på strekningen Lyngdal i vest til 
Gjerstad i øst. Lagene i FLL Jr. har stort sett tilhold i Aust-Agder, men vi har også hatt et 
gjestelag som tok veien helt fra Stavanger for å være med på FLL Jr. Ikke alle turneringsbyene 
tilbyr deltakelse for de yngste barna. 
 

Årets to oppdrag hadde fått titlene «City Shaper» (FLL) og «Boomtown Build» (FLL Jr.). Begge 
oppdragene handlet om de utfordringene by og bygd kan møte når det kommer til transport, 
tilgjengelighet og naturkatastrofer. Oppdraget ble sluppet lørdag 14. september, og 8 uker 
senere, 9. november, ble prosjektperioden avsluttet med turnering på UiA i Grimstad. I løpet 
av disse 8 ukene ble flere av skolene besøkt og det ble avholdt veiledersamling på UiA uken 
etter oppdragsslipp. Veiledersamlingen er primært for FLL lagene og det er i hovedsak 
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robotbanen som blir gjennomgått på denne. Her var de aller fleste lagene representert og 

det er dommeransvarlig og prosjektleder som står for samlingen. 
 
Lørdag 9. november var det tid for alle lagene å vise fram det de hadde jobbet med i de 8 
ukene de hadde til disposisjon. Totalt 37 lag var klare til dyst sammen med 27 dommere, en 
rekke frivillige og organisasjonskomitéen. I tillegg møtte det fram en god del tilskuere. Tom 
Kristian Venger hadde som vanlig jobben som speaker. 
 
Gjennom en lang turneringsdag utmerker alle lagene seg på mange ulike vis. Uheldigvis kan 
ikke alle utropes til vinnere, men samtlige deltakerlag i FLL får diplom som et lite bevis på at 
de har deltatt i FLL i 2019 og på den måten er vinnere. I FLL Jr. kåres det ingen vinnerlag. 
Også her er alle vinnere og får velfortjente medaljer. Juniorene hadde egen 
avslutningsseremoni i en av pausene på robotkjøringen. Dette for å unngå uthaling av tiden 

for de minste.  
 
På slutten av dagen deles det ut en rekke pokaler; Teknologiprisens 1. og 2. plass, 
Prosjektprisens 1. og 2. plass, Robotkjøringens 1. og 2. plass, Kjerneverdiprisen og FIRST 
LEGO League Champions – den gjeveste av alle prisene. Laget som får denne prisen får 
invitasjon til å representere Agder i den Skandinaviske finale i Roskilde.  
 
Årets FIRST LEGO League Champions i Agder ble GirlPower – et jentelag fra 6. trinn på 
Tingsaker skole i Lillesand. Laget besto av 12 jenter. De fleste av lagets medlemmer har vært 
med på FLL Jr. i 3 år før de i fjor tok steget opp til FLL. Også i fjor tok lagene fra Tingsaker 
skole priser i turneringen, men i årets turnering tok jentene godt for seg. I tillegg til 
Championsprisen fikk de også med seg Prosjektprisens 1. plass. De vant også 

robotkonkurransen etter finaler mot guttelaget fra samme klasse. 
 
 

 

Vinnerlaget, Girl Power fra Tingsaker skole i Lillesand 

 



10 

 

 

Teknologiverksted og kjemisk juleverksted på Vitensenteret i Kristiansand           

Avdelingen mottok samfunnsmidler i 2019 for å arrangere teknologiverksted og kjemisk 
juleverksted for barn. Verkstedene ble arrangert i samarbeid med Vitensenteret Sørlandet, 
Kristiansand. Avdelingen har en langsiktig samarbeidsavtale og et godt samarbeid med 
Vitensenteret i Kristiansand og støtter opp under etableringen ved å samarbeide om 
realfagsaktiviteter for medlemmer av Tekna og deres barn. 
 
På teknologiverkstedet i juni 2019 fikk deltakerne teste ut programmering og koding ved å 
bruke MicroBit. På juleverkstedet fikk barn og voksne lage sine egne julegaver. Følgende 
aktiviteter ble tilbudt: kjemisk minijuleverksted, refleksverksted og bruk av utstillingene. 

God stemning blant både barn og voksne da Tekna Vest-Agder avdeling arrangerte juleverksted 
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Realfagsdag i Agder 

Tekna og Universitetet i Agder inviterte til inspirasjonsdag om realfag for videregående 
skoler i hele Agder. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Aust- og Vest-Agder avdeling. 
Her mottar avdelingene også samfunnsmidler. 

Tekna-studentene Samir Aesar og Jerome Dennis ledet arrangementet med stødig hånd. 

 
I 2019 deltok 550 elever og lærere fra videregående skoler i hele Agder. Det ble gjennomført 
to parallelle arrangementer på UiA i Grimstad og UiA i Kristiansand. Begge ble fremragende 
ledet av to studentkontakter fra Tekna Student på UiA. På scenen sto akademiske 
trekkplastre fra UiA, samt sirkusartist og matematiker Magnus Dehli Vigeland. Vigeland 
skapte stort engasjement blant elevene med sine halsbrekkende nummer ispedd 
matematikk og fysikk. I tillegg sto Vitensenteret Sør for aktiviteter for elevene i lunsjen. 
 
Programmet inkluderte følgende foredrag 

• Kunstig intelligens ved Morten Goodwin, førsteamanuensis ved UiA og nestleder for 
Centre for Artificial Intelligende Research (CAIR). 

• Kan realfag løse klimakrisen ved Gunstein Skomedal, postdoktor ved UiA. 
• Vi vil ha hummer! Ved Portia Joy Nillos Kleven fra Havforskningsinstituttet. 
• Align Racing – studenter bygger racerbil, ved studenter fra Align Racing. 
• Ved å fjerne flått innen 24 timer er det ingen risiko for sykdom – fleip eller fakta? Ved 

Vivian Kielland, førsteamanuensis ved UiA. 
 

Inspirasjonsdagen for realfag mottar gode tilbakemeldinger fra elever og lærere i distriktet. 
Etter to års gjennomføring virker det som om mange skoler har lagt det inn i sine lokale 
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planer og kommer tilbake år etter år. I år var målgruppen 1. klasse, for å kunne inspirere 

elevene til å velge realfag i den videregående opplæringen. 
 
Tekna opplever et veldig godt samarbeid med UiA i gjennomføringen av dette 
arrangementet. Vi har en planleggingsgruppe som inkluderer avdelingene, UiA, studentene 
og DK. Avdelingene har fått innvilget samfunnsmidler til å gjennomføre realfagsdag også i 
2020. 
 

Magnus Dehli Vigeland imponerer med sirkusartisteri 

 

Mattehjelp for foreldre 

Avdelingen fikk samfunnsmidler for å lage kurs om hvordan man skal bli bedre til å hjelpe 
barna med matteleksene. Det ble utviklet kurs av universitetslektor og Tekna-medlem, Linda 
Gurvin Opheim. Hun holdt også kursene for medlemmene i Vest-Agder. Det ble satt opp ett 
kurs i Kristiansand og ett kurs i Mandal. Tilbakemeldingene var gode, og avdelingen har fått 
tildelt samfunnsmidler i 2020 for å utvikle dette videre. Her ble det også opprettet 

samarbeid med Teknofilius og Lars Kjetil Sørhus. Han er også Tekna-medlem og har holdt 
kurs for foreldre ved sine barns skole i Søgne. 
 
Tekna Oslo avdeling satte opp det samme kurset med Opheim og Sørhus i Oslo med høy 
deltakelse og gode tilbakemeldinger. 
 
Avdelingen har mottatt gode evalueringer på foredragene og har fått innvilget 
samfunnsmidler til å videreutvikle mattehjelp for foreldre i 2020. 
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Linda G. Opheim fra UiA underviser engasjerte Tekna-foreldre. Til høyre ser vi Lars Kjetil Sørhus fra Teknofilius 

følge nøye med. Han holdt også innlegg om sine kurs for foreldre i Søgne. 

 

Sosiale samlinger, bedriftsbesøk og medlemsmøter 

 
Tekna Vest-Agder har lange tradisjoner for gode 
sosiale samlinger. Årsmøtet var en suksess med 50 
deltakere til middag på Hotel Caledonien. I tillegg 
har det vært arrangert to vinsmakinger med over 40 
deltakere på hver. Tekna Ungs juleølsmaking er også 
veldig populært og hadde også over 40 deltakere. 
 
Avdelingens gode økonomi tillot også et foredrag av 

Hallgeir Kvadsheim fra luksusfellen. Det var svært 
populært med ca 100 deltakere. I tillegg har 
avdelingen arrangert bedriftsbesøk på Varoddbrua 
som var fullbooket, samt medlemsmøte med 
Gjensidige og Danske Bank. 
 
 
 
 

Bilde fra besøk på Varoddbrua 

Tekna X 

Tekna X er Teknas nye populærvitenskapelige formidlingsserie av spennende temaer som 
opptar unge. Det ukjente gjøres kjent i høyt tempo, med en sosial ramme. Det egentlige 
konseptet er 8 foredrag på 8 minutter hver. I Vest-Agder har vi kjørt en lokal vri med litt 
færre foredrag. 
 
Første Tekna X handlet om Electric Region Agder og ble arrangert på Bakgården i mai. Her 
var det 35 deltakere som fikk med seg foredrag fra Vest-Agder fylkeskommune, Agder 
Energi, Agder Kollektivtransport, Grønn Kontakt og Bulk Industries. 
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Andre Tekna X handlet om vindkraft og ble arrangert på Torvet Bistro 12. desember. Her var 

det 35 deltakere som fikk med seg foredrag fra UiA, Kitemill, GCE NODE og Oxford Research. 
 

God stemning, god mat og mange folk på Tekna X i desember. 

 

Fagrådets arrangementer 

Lær voksne koding 

Lær voksne koding ble gjennomført med henholdsvis 3 og 5 kurskvelder i Kristiansand og 
Grimstad. Kurset var for folk som ville komme i gang selv eller bistå barn med koding. Det 
krevdes ingen forkunnskaper. I kurset ble det gjennomgått hva programmeringsspråk er, 
hvordan man koder i programmet python, og hvordan man kunne finne ressurser på nett. I 
tillegg ble det gjennomgått mange praktiske eksempler. 

 
Fagrådet har mottatt gode evalueringer på disse kursene og har fått innvilget 
samfunnsmidler til å arrangere Lær voksne koding også i 2020. 
 

Back to school 

«Back to School» er en seminarrekke på fire til fem kvelder i året. Medlemmer i begge 
avdelingene i Agder, Tekna Ung og Tekna student inviteres til en forelesningsserie på 
samfunnsaktuelle temaer som Universitetet i Agder allerede har et undervisningopplegg på. 
Målet er å gi et innblikk i dagens undervisning og fremtidens Tekna-fag. Vi ville besvare 
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spørsmålet; Hvis du var student i dag, hva hadde du lært om? En kort oppsummering av 

arrangementene følger under. 
 
Er Litium-ion batteriet svaret på verdens klimautfordringer.  
Kurset ble arrangert på UiA i Kristiansand og inneholdt forelesninger av Gunstein Skomedal 
og Bridget Catherine Devaney. Medlemmene fikk en innføring i hva litium-ionbatterier 
inneholder, hvordan de er bygget opp og hva de brukes til. Skomedal er postdoktor på UiA 
og Devaney jobber som forsker hos Elkem. 

Hege Indresand fra Fagrådet introduserer Gunstein Skomedal før hans forelesning om litium-ion batterier. 

 
Aquaponics. Kurset ble arrangert på NIBIO i Grimstad. Aquaponics er et konsept der fisk og 
planter vokser i samme vann – samme system. Plantene i dette systemet bruker 
næringsstoffene som er oppløst i avløpsvannet fra fisken. Systemet er gjerne resirkulert, og 
fordelene er gjenbruk av ressurser, mindre/ikke miljøskadelige utslipp, to produksjoner som 

deler på utgiftene og som kan gi dobbel inntekt. Forelesningen ble holdt av Randi Seljåsen og 
Jan Morten Homme ved NIBIO i Grimstad. 
 
Vi elsker matte! Kurset ble arrangert på UiA i Kristiansand. Kalkulus er den grenen av 
matematikk som alle ingeniører går igjennom i løpet av utdanningen. Det er denne 
matematikken som er grunnlaget for all teknologi som har forandret den moderne verden. 
Kalkulus består av fire viktige konsept; Integrasjon, derivasjon, rekker og grenser. I dette 
foredraget av professor Thomas Gjesteland ved UiA så vi på matematikken for 
førsteårsstudenter, og gjennomgikk oppgaver. 
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AR/VR Workshop hos Mechatronics Innovation Lab i Grimstad.  
Workshopen gav en generell introduksjon av ulike Augmented- og Virtual Reality-teknologier 
og bestod av en teoretisk del og en praktisk del. Workshopen skulle gjøre deltakerne bedre i 
stand til å se nytteverdi av AR- og VR-teknologier og kunne vurdere hvordan teknologien kan 
benyttes som et verktøy og effektiviseringstiltak i din egen virksomhet. Stikkord for 
workshopen var HMI, Remote Control, Design review og effektiv kommunikasjon. 
 
Fagrådet har mottatt gode evalueringer på alle foredragene og har fått innvilget 
samfunnsmidler til å arrangere Back to school også i 2020. 
 

 

Svært lærerikt da Tekna tok med seg medlemmer på AR/VR workshop på MIL i Grimstad. 
 
 
 
 



17 

 

 

Økonomi 
Økonomien i avdelingen er veldig god, og 2019 ga et overskudd på 30 000 kroner av en 
aktivitet som er en del lavere enn budsjettert. Mye av overskuddet kommer av at diverse-
posten ikke ble brukt så mye som forventet, og den lavere aktiviteten er i 
samfunnsprosjekter og Tekna Ung. Utenom dette har vi i stor grad fulgt budsjettet. 

Et blikk fremover 

Tekna Agder har fått tildelt samfunnsmidler til disse prosjektene i 2020: 
 

NB: Tildelingen av samfunnsmidler for 2020 skjer i to omganger. 70 prosent fordeles i 
desember 2019, mens 30 prosent fordeles i juni 2019. Det er aktuelt for avdelingene og 
avdelingsfagrådet i Agder å søke om samfunnsmidler til flere prosjekt våren 2020.  

 
Avdelingen har god økonomi og vil fortsette å tilby relevante kurs og aktiviteter for 
medlemmene i Vest-Agder, både sosiale og faglige. Styret oppfordrer medlemmene til å 
komme med innspill på tema for kurs og nye arrangementer. 
 
Medieklipp 
På de følgende sidene kan dere se årets medieklipp fra avdelingen. 
 
 
 



Tekna støtter det norske 
klimaforliket, FNs bærekraftsmål 
og Parisavtalen.

” Det beste med Tekna er at du tidlig får en 
følelse av at du har en påvirkningskraft. ”

Tekna-student Roger Nah, Bergen

” Unngå unødvendige kostnader og 
konflikt, inngå samboeravtale! ”

Tekna-advokat Ali Ahmed

Etter- og videreutdanning må stå på 
enhver bedrifts vedlikeholdsbudsjett 
(Tekna-presidenten i DN)

STOLT

2019 – TILLITSVALGTES ÅR
Tekna har nær 4000 tillitsvalgte på lønns- og 
interessesiden, fagsiden, avdelingssiden og for 
studentene. Hovedstyret har vedtatt at 2019 er 
tillitsvalgtes år.

LIV OG RØRE: Hennes mylder av 
gode ideer har i flere år skapt liv 
og røre for Tekna-medlemmer i 
Agder. – Vi får til mye artig her i 
Agder. Jeg er opptatt av å få til litt 
etterutdanning for oss som savner 
universitetet. Hvem kan med hån-
den på hjertet si at de ikke savner 
studietiden? Vi har et konsept som 
heter Back to School, der vi bru-
ker fagmiljøene på Universitetet 
i Agder til å holde forelesninger 
for Tekna-medlemmene. Det har 
vært god respons på dette, sier In-
dresand. 
 
KJEMIFRELST I USA 
Som for mange var det den ene 
læreren som trigget Heges kjær-
lighet for kjemi. For henne var 
det kjemilæreren hun hadde da 
familien bodde et år i USA un-
der oppveksten, og hun fikk et år 
på  «high  school».  Etter timevis 
med blyant og  grafpapir  sa det 
pang. 

– Jeg husker det som det var i 
går. Labforsøket hvor resultatet var 
PV=nRT forholdet, og det skulle vi 

komme frem til helt selv. Plutse-
lig satt det, og jeg var kjemifrelst!  
Etter miljøvitenskapstudier i 
Stockholm gikk veien videre til bac-
helorstudier ved University of Red-
lands i California. Med god støtte 
fra professorene på skolen gikk hun 
videre og tok sin PhD ved Univer-
sity of California, Davis. Hun for-
sket på kjemisk analyse av sveve-
støv i lufta. Det ble 15 år i USA med 
studier hos noen av de beste i faget. 

– Kjemi var min måte å forstå 
verden på. Jeg pleier å si at kjemi 
er språket til verdens byggesteiner, 
alle grunnstoffene. Det var fasci-
nerende for meg å gå dypere og 
dypere inn i hvordan disse grunn-
stoffene danner grunnlaget for hele 
livet og verden som vi kjenner den, 
sier Indresand.  

 
ET RETTFERDIG ARBEIDSLIV
Indresand er en dame med mange 
jern i ilden, og brenner for rollen 
som tillitsvalgt. Derfor har hun 
også flere verv. I NORCE har hun 
vært nestleder og leder for Tekna-
gruppen. Som nyansatt i Norge ble 

Hege Indresand forsker på luftforurensning, er tillits-
valgt i NORCE og nestleder i Tekna Vest-Agder. 

hun raskt fanget opp av kolleger 
med Tekna-medlemskap. 

– Du kan si jeg gikk i lære, uten 
at jeg helt visste det selv. Det var 
en seniorkollega som fikk meg inn 
i det allerede første dagen. Jeg kom 
jo fra et land hvor de ikke driver 
arbeidslivet på vår måte, og jeg 
hadde ikke så mye kunnskap om 
fagforeningene i Norge fra før av. 
Men etter en tid med opplæring 
ble jeg tillitsvalgt og deretter leder 
for gruppa på jobben, sier hun. 

– Hva motiverer deg ved å være 
tillitsvalgt i Tekna? 

– Å få til god dialog som skaper 
et rettferdig arbeidsliv! Vi som til-
litsvalgte må gå i front og være med 
å skape gode rammer og arbeids-
vilkår. Det vi kjemper for i lille 
Norge, kan ha noe å si for utviklin-
gen av arbeidslivet der forholdene 
ikke er så bra. I Tekna kan vi også 
trene oss og få kurs i mye forskjel-
lig. For min del, for eksempel styre-
arbeid og lederrollen. Det er moti-
verende, sier Indresand engasjert. 

FORSKER PÅ LUFTKVALITET 
Til daglig jobber Hege som for-
sker i NORCE. Hun er spesialist 
på støvforurensing i luft. De siste 
årene har hun jobbet i flere pro-
sjekter som bidrar til å forstå og 
dokumentere støvutslippene fra 
prosessindustrien, altså smelte-
verk og kjemisk prosess, slik at de 
ytterligere kan jobbe med å redu-
sere utslippene sine. 

– Utslippene fra industri er så 
bundet til stedets topografi, samt 

vær og vind.  Det er kjempeviktig 
å forstå hvordan støvet forflytter 
seg i lufta rundt industriene. Neste 
steg nå er å rigge målesystemer i 
nåtid slik at industrien kan følge 
med hele tiden, sier hun. 

STOLT TILLITSVALGT 
I NORCE har Indresand vært med 
å bidra til fusjonen mellom seks se-
parate forskningsinstitutter til den 
organisasjonen selskapet er i dag.  
I tillegg har hun vært med i mange 
lønnsforhandlinger. 

– Jeg har alltid synes det er gøy 
å få til gode lønnsforhandlinger 
for medlemmene jeg har hatt an-
svar for. Den tøffeste prosessen og 
den mest lærerike var å bidra til at 
fusjonen av NORCE gikk bra for 
alle ansatte, og at det nye selskapet 
blir et supert forskningsinstitutt 

for alle, sier Indresand oppglødd. 
– Hvorfor skal studenter melde 

seg inn i Tekna, og hvorfor skal de 
fortsette å være medlemmer etter 
at de går ut i arbeidslivet? 

– Det er ganske enkelt – fagfo-
reningene er som en forsikring for 
et godt arbeidsliv. Ledelsen i sel-
skaper har en styringsprofil. Denne 
kan være alt fra å se på ansatte som 
en ren utgiftspost, til å styre gjen-
nom å forstå at produktivitet er di-
rekte lenket til team-følelsen og 
la  ansatte utvikle seg og bidra. 
Hvis man er medlem i Tekna, er 
det mye lettere å navigere og for-
stå dette landskapet, og derfra være 
aktivt med på å skape et godt ar-
beidsmiljø. Ingen vil jo være i et ar-
beidsmiljø som ser på deg som en 
ren kostnad, sier hun. 

TAR PAUSER PÅ FJELLET 
Hverdagen som forsker og aktiv til-
litsvalgt er ganske altoppslukende. 
Hege forteller at hun tok et aktivt 
valg om å kjøpe 
seg hus på lan-
det, for å virkelig 
kunne slappe av i 
frisk luft når hun 
er hjemme.  Men 
hun er også aktiv 
på fritiden med 
både hund, katt, 
nabohester, yoga, 
terrengsykling og amerikansk fot-
ball – noe hun hadde med seg hjem 
i bagasjen etter mange år i statene.  

– Som forsker jobber hjernen 
ganske mye og hele tiden. Arbeids-
lista er alltid for lang og ambisjo-
nene er alltid for høye. Det er mye 
stress, så det er viktig å la hjernen 

få pauser. Det gjør jeg gjennom å 
bo på landet, gå tur i skogen eller 
på fjellet med hunden. I tillegg var 
jeg med å starte det første kvin-

nelaget i Norge 
som spilte ame-
rikansk fotball. 
Det er en fascine-
rende sport som 
har gitt meg mye 
glede  og mest-
ringsfølelse som 
leder, sier hun. 

 
«IRRITERENDE AVSLAPPET»
De som kjenner Hege omtaler 
henne som en ganske «laid-back» 
person. Et familiemedlem har sagt 
at hun er avslappet på grensen til 
irriterende.  
– Det er kanskje sånn at du må være 
avslappet for å ha så mange jern i 

ilden til enhver tid?
– Jeg prøver å holde stresset i 

sjakk med å ha god livsbalanse, og 
det er viktig å samarbeide med an-
dre for å få ting gjort, slik vi gjør i 
Tekna. Min avslappede holdning til 
livet er egentlig at jeg undrer meg 
over det meste og er veldig analy-
serende. Man må skape rom for at 
kreativiteten skal blomstre, det er 
jeg så glad for at jeg har forstått i 
tidlig alder. Livet er en reise, en 
prosess, og det å gjøre mye forskjel-
lig er vel min måte å nyte den på, og 
se ting fra ulike perspektiv. Samti-
dig som jeg setter minst mulig fot-
avtrykk på jorda underveis, avslut-
ter Indresand. 

Tekst: Kenneth S. Karlsen
Foto: privat

MOTIVERER: Å få til god 
dialog som skaper et 
rettferdig arbeidsliv, er 
viktig for Tekna-tillitsvalgt 
Hege Indresand.

” I Tekna kan vi 
også trene oss 

og få kurs i mye
forskjellig ”

T I L L I T S VA L G T

KJEMIFRELST FORSKER OG
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universitetslektor, UiA 
og Tekna-medlem

I dagens samfunn skjer endringer raskt, 
og du rekker knapt å blunke før du er 
akterutseilt. Heldigvis finnes det fort-
satt noen trygge, uforanderlige elemen-
ter som vi kan stole på – for eksempel 

at svarene i matematikkfaget fortsatt for-
blir de samme. Men det betyr ikke noe 
lenger. Skolefaget matematikk handler ikke 
lenger om det riktige svaret, men om vei-
en dit. Tiden for korrekt oppsett og nitid 
utregning er forbi. Nå handler det om kre-
ativitet og argumentasjon.

Ble du provosert nå? Fint! Det betyr at 
du ikke er likegyldig til matematikk, og vi 
har alt kommet langt på vei om det plager 
deg at jeg påstår at korrekte svar ikke er 
viktigst. Men tenk litt over det. Selv om 
hele din skoletid dreide seg rundt riktig 
svar, er det ikke til å komme fra at data-
maskiner er raskere og langt mer nøyak-
tige enn hva du noen gang kommer til å 
bli når det gjelder matematiske beregnin-
ger. Så hva med å støtte barna dine til å nå 
en matematisk kompetanse du ikke hadde 
muligheten til med mer begrenset tekno-
logi?

Jeg nøt mattetimene
Fra min egen skoletid husker jeg matema-
tikktimene som de roligste timene. Jeg nøt 
å sitte helt alene ved pulten min og regne 
side opp og ned med matematikkoppga-
ver. Alle har kanskje ikke like gode minner 
som meg, men felles var at vi alle visste 
hvordan timene ville forløpe seg: Læreren 
fortalte oss hvordan vi skulle løse oppga-
vene, og vi, elevene, skulle følge oppskrif-
ten og finne det riktige svaret på oppga-
vene.

I dag er matematikklasserommene an-
nerledes. Nå skal elevene argumentere for 
sine svar og sammen komme frem til bes-

te løsning. Kanskje har de ikke engang en 
matematikkbok. Der vi i foreldregenera-
sjonen lærte algoritmer for hvordan vi skul-
le sette opp og regne ut multiplikasjons-
stykker, driver dagens elever med halve-
ring og dobling, arealmodellen og strate-
gier de selv må komme frem til.

Arealmodellen
Selv om uttrykkene kan virke fremmede, 
kan de være svært effektive metoder. Der-
som du f.eks. skal multiplisere 24 med 3,5, 
vil dette være enklere å regne ut om du 
dobler den ene faktoren og halverer den 
andre. Da får du 12 multiplisert med 7, som 
de fleste klarer å ta i hodet. Om du ikke 
kommer i mål med en slik metode, kan du 
benytte arealmodellen. Den bygger på de 
samme prinsippene som multiplikasjon-
salgoritmen vi alle lærte på barneskolen, 
men du får støtte gjennom en visuell re-
presentasjon og trenger ikke huske hvor-
dan du skal flytte på tallene for at svaret 
skal bli rett. Mens hovedfokuset tidligere 
var på regnemetoder som alltid ville fun-
gere, og slik sett hadde en universell funk-
sjon, er det i dag viktigere at metodene er 
effektive, og at elevene forstår mekanis-
mene bak dem.

Kreative løsninger
Å lære seg reglene for å stille opp og regne 
med de fire regneartene, har tatt svært 
mye av tiden i grunnskolen, særlig blant 
dem som strever med faget. Derfor er det 
på tide at vi utfordrer elevene på overslag, 
estimering og kreative måter å regne ut 
store tall på, heller enn å bruke uforholds-
messig mye tid på en jobb kalkulatoren 
uansett er raskere på. Det er på tide å ta 
inn over seg at vi nå har et samfunn der 
alle går rundt med en kalkulator i lommen. 

I matematikkfaget har det alltid vært vik-
tig å kunne vurdere løsningsstrategier, ar-
gumentere for svar og være kreativ i å finne 
løsninger, selv om ikke alle har erfart det. 
Både for en del lærere og elever har det 
vært enklere å få en oppskrift og regne side 
opp og side ned i boken. Men det er begren-

Matematikk
faget handler 
ikke lenger  
om det  
riktige svaret

set hvor interessant det er i det lange løp, og 
i dagens samfunn er det mindre viktig. 

Det handler om prosessene
Derfor tydeliggjøres det nå i den nye lære-
planen som innføres fra 2020, hva slags 
kompetanse det er forventet at elevene skal 
ha utover det å svare riktig på oppgaver. Til 
grunn for de nye læreplanene ligger det 
noen kjerneelementer som allerede er ved-
tatt, og disse beskrives som det viktigste 
elevene skal lære i hvert fag. I matematikk 
er disse:

• Utforskning og problemløsing
• Modellering og anvendelser
• Resonnering og argumentasjon
• Representasjon og kommunikasjon
• Abstraksjon og generalisering
• Matematiske kunnskapsområder
Om du lurer du på hvor det ble av geo-

metri, tallteori, algebra, funksjoner og de 
begrepene du er vant med, ligger alt det 
under det siste kjerneelementet. Gjennom 
kjerneelementene kommer det tydelig frem 
at riktig svar ikke lenger er det viktigste. 
Fem av seks punkter handler om proses-
sene, og det er viktigere å forstå et feil svar 
enn mekanisk å regne ut et korrekt svar. Vi 
bør stille høyere krav til oss selv enn til da-
tamaskinene.

Det er på 
tide å ta inn 
over seg at 
vi nå har et 
samfunn 
der alle  
går rundt 
med en  
kalkulator  
i lommen

”
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Utvid din egen horisont!
Så er du som forelder klar til å hjelpe bar-
na dine med matteleksene og kanskje ut-
vide din egen horisont? Dette betyr ikke 
at du må forkaste alt du har lært i matema-
tikken, men det betyr at du kanskje bør 
tenke litt annerledes. Jeg skulle ønske at 
foreldre ikke var så redde for å hjelpe bar-
na sine med matematikklekser de selv ikke 
har svaret på i utgangspunktet. Det viktig-
ste for ditt barn er ikke å få vite hva som 
er det riktige svaret på matematikkoppga-
ven. Det er å forstå og begrunne prosessen 
for å komme til det riktige svaret. I stedet 
for å fortelle barnet ditt hva hen bør gjøre 
for å løse oppgaven, hva med heller å spør-
re hvordan hen har tenkt så langt?

Spør om hvor det ble vanskelig i oppga-
ven, og foreslå gjerne at dere sammen skal 
forsøke å finne en måte å løse oppgaven 
på. Du behøver ikke ha fasiten klar for å 
være til hjelp, det viktige er at dere i sam-
arbeid forsøker å finne veien til et svar.

For i dagens matematikkfag står proses-
sen langt sterkere enn bare det å finne rik-
tig svar. Hvem vet. Kanskje kan ditt barn 
lære deg noen nye og effektive måter å ut-
føre beregninger på? Du vet ikke før du 
prøver!

Det viktigste for ditt barn 
er ikke å få vite hva som 
er det riktige svaret på 
matematikk oppgaven. 
Det er å forstå og 
begrunne prosessen for å 
komme til det riktige 
svaret, skriver Linda G. 
Opheim. 
Illustrasjonsfoto: 
Wavebreakmedia/ 
Shutterstock/NTB scanpix 

Hva er 64 : 16?Hva er 96 : 4?

Halvering:
64 : 16
32 : 8
16 : 4 = 4

Deler opp 96 slik at det forenkler utregningen:
96 = 80 + 16
80 : 4 = 20 og 16 : 4 = 4
96 : 4 = 20 + 4 

Ulike måter å regne ut 37 + 29 ved hjelp av åpen tallinje

Divisjon:

Addisjon:

26 · 7 = (20+6) · 7 + 6 · 7 = 140 + 42 = 182
26 · 7 = 25 · 7 + 7 = 175 + 7 = 182
29 · 7 = (30-1) · 7 = 30 · 7 – 7 = 210 – 7 = 203

Multiplikasjon:

Hva er 76 · 17?

Som gir 76 · 17 = 700 + 60 + 490 + 42 = 1292

Arealmodellen:

+10

+3
+10 +10

+6

+10
+3 +6

37

37 40 50 60 66

47 57 60 66

70 6

6070010

7 490 42

Slike oppgaver kan elever   
få på barne- og mellomtrinnet

Kort sagt

Er debatter om 
soling «gode» 
eller «dårlige»?
Andreas Slettholm brukte i en 
kommentar i Aftenposten den 26. 
august min kronikk i NRK Ytring 
om soling og solkremer som et 
eksempel på en debatt han mener 
ikke er «god». Jeg vil presisere at 
jeg i min kronikk argumenterte 
for måtehold både med solkrem-
bruk og med soling og bygger 
mine utsagn på vitenskapelige 
fakta. Det må altså være mot dette 
Slettholm argumenterer. Han må 
gjerne argumentere mot disse 
fakta med andre vitenskapelige 
funn, men ikke med en «uforglem-
melig tekst» av en journalist. 
Forskere blir ofte bedt om å 
popularisere sine funn. Det 
forsøkte jeg å gjøre. Brytning 
mellom forskjellige vitenskapelige 
utsagn har pågått gjennom hele 
den naturvitenskapelige historien, 
og mye fremgang er kommet ut av 
slike brytninger. 

Her vil altså en journalist 
bedømme hvilken vitenskap som 
er «god». Jeg håper han har satt 
seg inn i den filosofiske diskusjo-
nen om hva godhet er. Det pågår 
nå en faglig/politisk debatt om 
nedleggelse av Ullevål sykehus. Er 
denne meningsbrytningen «god» 
eller «dårlig». Opplyser den ikke 
folk om fakta?

Skulle Slettholm kommentere 
på en grei måte, burde han ha 
argumentert mot mitt uttalte 
måteholdsprinsipp heller enn å 
tillegge meg utsagn jeg ikke er 
kommet med. Så vidt jeg vet, var 
det Aristoteles som klarest målbar 
måteholdsprinsippet, og i all 
ettertid er det blitt sett på som 
godt.

Slettholm er i bra selskap, for 
noen forskningsledere ved Oslo 
universitetssykehus skrev i en 
kommentar til min «måteholdsar-
tikkel: «Kjør på med solkrem». 
Noen ord om saken: Påføring av 
store mengder solkrem fjerner 
mange av de gode effektene av 
solen. Noen solkremer går 
gjennom huden og inn i blodet.  

Jeg vil vise til en artikkel i 
Tidsskrift for Den norske legefore-
ning 1. juli 2019 der nye funn om 
solkremer ble sitert. Påføring av 
enkelte solkremer ga langt høyere 
serumverdier enn den anbefalte, 
maksimale grensen på 0,5 ng/ml.

Johan Moan, professor 
emeritus, Universitetet i Oslo
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Mange hundre barn
i alderen 6 til 16 år
konkurrerte lørdag
med datastyrte
Lego-roboter og
miljøvennlige pro-
sjekter for fremti-
dens byer.

Liv Ekeberg

Her er det ikke rundetider som

gjelder, men hjernekraft. For
dette er «sport for hjernen».
I år var stikkordet City Sha-
per, og det finnes ingen fasit-
svar, så dommere vurderer
elevenes løsninger og prosjekt-
arbeider og gir poeng ut fra valg
av problemstilling, kilder, kva-
litet og variasjon. Om de har
vært innovative og om de pre-
senterer prosjektet sitt bra.
– Oppdraget favner alle fer-
dighetene, og læreren kan lett
finne ulike utfordringer som
passer hver barn, sier Theresa
Hansen, som for 13. år på rad
var prosjektleder for FLL Agder.

First Lego League gir hver
høst får elever i grunnskolen et
nytt og inspirerende oppdrag
med et tema knyttet til sam-
funnet. Siden 14. september
har mange hundre barn og
ungdommer på skoler i Agder
jobbetmed å bygge legoroboter,
programmere dem og øve på å
kjøre robotene rundt i «byen».

– Tre-to-én: Kjør robot!
Lørdag formiddag:
I Universitetet i Agder er det
rigget to scener. På hver av dis-
se er det et dekke som skal fore-
stille et bymiljø. Elever kom-

mer med sin legorobot i en
kasse som de plasserer på sce-
nen når speaker gir klarsignal:
– Tre-to-én: Kjør robot!
I to og et halvt minutt er det
om å gjøre at roboten klarer å
utføre flest mulig oppgaver.
I fjor vant laget fraMyra skole
i Arendal hele regionsfinalen
og fikk konkurrere i den skan-
dinaviske finalen.
- Vi valgte å tilrettelegge for
rullestol i skolegården fordi de
har det vanskeligere i hverda-
gen, sier Harald Havold fra la-
get San Francity fra St. Francis-
kus skole i Arendal. Et annet

lag fra samme skole, med elever
fra 9. og 10. trinn, hadde valgt
et prosjekt som kan forskjønne
Pollen og gi miljøvennlig mat:

Ureist mat på bank-veggen
– Vi er inspirert av Bygartneri-
et ved Torvet og foreslår salat
og urter dyrket rett i kasser på
hele veggen til DnB-bygget i
Pollen. Det vil bli svært miljø-
vennlig fordi vannet som skal
risle gjennom, pumpes opp og
brukes felre ganger. Også er
dette «ureist» mat, fortalte Wil-
helm Schultze-Krogh som pre-
senterte prosjektet foran dom-

Hundrevis knivet om rob o
FIRST LEGO LEAGUE: Elever fra skoler i Aust- og Vest-Agder konkurrerte lørdag med lego-roboter og prosjektarbeider på Universitet i Agder, Gr
Færøyene.

IMPONERT: - Kjempeidé, utbryter dommer Inger Marie Enemark, som til
vanlig er lærer ved Høvåg skole, når hun har sett presentasjonen til
elevene fra St. Franciskus skole i Arendal. Også Terje Gløsæter, som er
førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, lot seg imponere over ideen
med salatproduksjon på utsiden av DnB-bygget.

FIRST LEGO LEAGUE: Elever fra skoler i Aust- og Vest-Agder konkur-
rerte lørdag med lego-roboter og prosjektarbeider på Universitet i Agder,
Grimstad. Over 45 byer arrangerer sin regionale turnering på samme dag i
hele Skandinavia og Færøyene.

SALAT-VEGG: Laget Discord fra St. Franciskus skole med tegningen og
modellen som viser salathagen på DnB-bygget. fra venstre Wilhelm
Schultze-Krogh, Ben Jones, Truls Gelius Sundberg, Markus Abusland,
Sander Bekken Paulsen, Emma van der Zant, Maria Løddesøl, Hanne Eme-
lie Åmli, Eowyn Zaar Henriksen, og foran til høyre, Boie Eker.
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b oter og by-ideer
merne sammen med Emma
van der Zant og Ben Jones.
– Vi har snakketmed profes-
sor Helge Liltvedt ved UiA som
sier at dette faktisk er mulig å
gjennomføre, sa Ben.
Og dommerne var svært im-
ponerte.

GirlPower får dra til Roskilde
- Vi har hatt det veldig gøy
mens vi har jobbet med FLL,
sier Elisabeth Kolnes fra 6.
trinn ved Myra skole i Aren-
dal.
Laget hennes Homies fraMy-
ra stakk av med Markedsfø-

ringsprien under årets First
Lego League, og fikk med seg
en flott, gul Lego-pokal. Ho-
mies var også nominert til ho-
vedprisen,men den var det Gir-
lPower fra Tingsaker som stakk
av med.
Lillesandjentene GirlPower
fikk 280 poeng i semifinalen,
bare 0,02 poeng foran lag num-
mer to, et guttelag fra samme
skole.
– Disse jentene vant både
prosjektprisen og robotkjørin-
ga og får dermed delta på skan-
dinavisk finale i Roskilde om
tre uker, forteller

– På UiA lørdag var 22 FLL-
lag og 13 FLL Junior-lag i sving.
Det har vært med flere lag tid-
ligere år, men vi har ikke mar-
kedsført det så heftig i år, for-
teller Hansen.
– Det var kjempegøy og vi får
gode tilbakemeldinger fra både
barn og voksne somhar deltatt,
sier Hansen.

Elever fra skoler i Aust- og Vest-Agder konkurrerte lørdag med lego-roboter og prosjektarbeider på Universitet i Agder, Grimstad. Over 45 byer arrangerer sin regionale turnering på samme dag i hele Skandinavia og

FIRST LEGO LEAGUE: Elever fra skoler i Aust- og Vest-Agder konkur-
rerte lørdag med lego-roboter og prosjektarbeider på Universitet i Agder,
Grimstad. Over 45 byer arrangerer sin regionale turnering på samme dag i
hele Skandinavia og Færøyene.

SISTE GJENNOMGANG: Emil Tveite Teigen, Sigrid Johanne Jensen og
Elisabeth Kolnes fra Myra skole i Arendal øver en siste gang før de skal
presentere prosjektet sitt.

ROLIGHEDEN: Gjengen fra 3. trinn ved Roligheden skole i Arendal står
klare for innmarsj til medaljeseremoni. Alle på småtrinnet hadde hvert sitt
gruppenavn og fikk medalje for god innsats.

UREIST: - Detet er «ureist» mat, med salat dyrket i kasser på veggen,
forteller Ben Jones og de andre elevene fra St. Franciskus skole i Arendal
som presenterte sin idé til et vakrere og mer miljøvennlig DnB-bygg i
Pollen.
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Forfatter, filolog, foredragsholder og
tidligere skihopper Kristin Fridtun får
Språkprisen. Hun har særs god for-
midlingsevne og stor språkglede,
mener juryen.
Fridtun får prisen, som er på

100.000 kroner, for bøkene «Kjønn
og ukjønn» (2015), «Homoflokar»

(2018) og «Språket er ei bukse»
(2019).
Språkprisen deles ut årlig av

Språkrådet. Den veksler mellom ny-
norsk og bokmål, og i år var det ny-
norsk som sto for tur.
Jurymedlem Merete Røsvik trek-

ker fram at Kristin Fridtun har mar-

kert seg som en produktiv forfatter
og samfunnsdebattant med særs god
formidlingsevne og stor språkglede.
– Hun har tilført den offentlige de-

batten nye perspektiver både på
språk og i spørsmål om kjønn og sek-
sualitet, og hun viser alltid vilje til å
saumfare både egne og andres

standpunkter. Slik gir hun et viktig bi-
drag til å holde den offentlige samta-
len saklig og konstruktiv, til inspira-
sjon for oss alle, sier Røsvik.
Prisen deles ut av direktør Åse

Wetås i Språkrådet på Litteraturhu-
set i Bergen onsdag 20. november.
(©NTB)

Språkprisen til Kristin Fridtun

TIL FINALEN I FIRST LEGO LEAGUE: Oppe fra venstre: Frida Birkeland Strømnes, Elvira Isabel Søreid Holte, Tone Ribe Davidsen, Mia Isabel Jacobsen og S
Malin Aase Berntsen, Mille Larsen og Mia Carmella Gundersen. Tiril Sofie Mikkelsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Sjetteklassinger på
Tingsaker skole har
designet en innova-
tiv og robotstøttet
lekepark som også
passer for barn med
nedsatt funksjons-
evne. Nå skal de
representere Agder
i verdens største
teknologi- og kunn-
skapskonkurranse.

Emma Emilie Høylyng Fløde,
Lillesands-Posten

Forrige helg ble den regionale
finalen i First Lego League
(FLL) arrangert i Grimstad.
Gruppene Girlpower og Got-
CHA, som går i samme klasse
på Tingsaker skole i Lillestad,
konkurrerte mot 23 andre lag i
alderen 10–16 år i regionalkon-
kurransen.
Mer enn 400 lag fra 23 norske
byer var samlet i regionene sine
for å konkurrere om utmerkel-
ser innen forskning, innova-
sjon og teknologi. I tillegg
kjempet alle om en finalebillett
til den skandinaviske finalen i
Roskilde, Danmark 30. novem-
ber.

Lillesands-jenter til finalen
De 12 jentene i Girlpower trakk
til slutt det lengste strået og

stakk av med tre pokaler, noe
som sendte dem rett til den
skandinaviske finalen.
– Det var veldig gøy at vi klar-
te å vinne hele tre pokaler, si-
den det var det meste man
kunne vinne, sier Mille, som
deltar i konkurransen for første
gang.
Lagvenninnene Tone og Fri-
da er enige.
Girlpower vant både prosjekt-
prisen, førsteplass i robotkon-
kurransen og til slutt den gje-
veste First Lego League Cham-
pions-prisen.
– Det var så bra at vi vant
konkurransen, og spesielt at vi
vant over guttene i finalen i ro-
botkonkurransen,menerMille.

Programmering og idéutvikling
– First Lego League er en pro-
sjektkonkurranse hvor man
programmerer og kjører robo-
ter, og jobber med kjerneverdi-
ene oppdagelse, innovasjon,
innvirkning, inkludering, lag-
arbeid og moro, forklarer Mia
Isabel og Mille.

Lekepark for alle
I løpet av åtte uker har elleveå-
ringene blant annet lært seg å
programmere og sette egne
ideer ut i livet. Elevene kontak-
tet selv arkitekten Marius
Egeland og Norges Handikap-
forbund i Agder (NHF), for å
utvikle ideen deres om å lage
en lekepark som er tilpasset al-
le, også de med funksjonsned-
settelser.

«Smarte byer»
Årets tema var «Smarte byer»,

Til finalen i First Lego League:

som handler om å se på utfor-
dringer som blant annet tilgjen-
gelighet og transport.
– Vi startet med å ha en brain-
storming der alle tenkte på pro-
blemstillinger. Vi hadde flest
forslag om ting som kunne gjøre
det bedre for funksjonshemme-
de. Og da vi samlet ideene, fant
vi ut av at det kunne bli skikkelig
bra med en aktivitetspark på
skolen, sier Mia Carmella og El-
vira Isabel.

FNs rettigheter
I presentasjonen sin forteller jen-
tene at noe av det viktigste de
lærte av NHF var at funksjons-
hemmede kan delta på alt, bare
det er tilrettelagt for dem.
De trekker også fram FNs ret-
tigheter for funksjonshemmede
som sier at alle skal ha de samme
rettighetene.

– I prosjektet vårt har vi et ute-
område med blant annet zipli-
nene og sandkasse, som er til-
passet lave personer og folk med
funksjonsnedsettelser, sier Syn-
nøve.
– Vi har også lekeapparater
som er tilpasset alle, for eksem-
pel en sklie med heis. I tillegg
har vi en kombinert fotballbane
og basketballbane, hvor man
kan regulere kurvene ned, slik at
det også kan brukes av folk i rul-
lestol, legger Tone til.

Engasjert lærer
Det er andre gang denne klassen
er med i konkurransen, men de
har også vært med i juniorutga-
ven av First Lego League tre gan-
ger.
– Jeg synes de har jobbet kjem-
pebra gjennom hele prosjektet,
og kommetmedmasse gode ide-

er og tatt initiativ, både til å in-
tervjue og sendemail til folk, sier
lærer Karianne Sire.
Hun har hjulpet klassen i alle
årene de har deltatt i konkurran-
sen. Sire forteller at klassen har
blitt veldig sammensveiset un-
derveis. Gjennom arbeidsmeto-
den jobber de med et bredt ut-
valg kompetansemål fra flere
fag.
– For det første deltar vi fordi
elevene elsker det, sier hun, og
legger til:
– Men også fordi vi jobber mot
ungdomsskolen – og det at de tør
å stå foran dommere å snakke
høyt og presentere noe de selv
har jobbetmed – er en fantastisk
erfaring å ha med seg, sier hun.
– De har gjort en kjempejobb
når det gjelder det å få tak i tro-
verdige kilder og lært mye om
kildehenvisning og jobbet på

Girl-
power
knuste
alle
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I løpet av ti dager tar Lemaitre med seg sitt
omreisende «elektriske sirkus» til seks
norske byer for å levere det største showet
de har gjort i Norge. På turnéen har de med
seg Isah, Kjartan Lauritzen, Anna of the
North, komiker Jonis Josef og Markus Ne-
by (EMIR erstatter Kjartan Lauritzen i Ber-
gen), meldes det i en pressemelding.

I hver by vil de levere en unik forestil-
ling, bestående av en komiker, et gigantisk
live-band, noen av de mest spennende ar-
tistene Norge har å by på, og en rekke fle-
re overraskelser. Etter hver forestilling
pakkes det hele ned og kjøres til neste by.
Fra sin base i Los Angeles har Lemaitre

vært hoffleverandører av hits og hooks du

aldri glemmer. Det som derimot har gjort
dem til en av de mest spennende musikk-
eksportene Norge har, er det forrykende
live-showet de har turnert verden og ero-
bret scener som Coachella og Lollapaloo-
za. Nå står Norge for tur, og bare for å vise
hvor hjertet til gutta ligger nærest, har de
planlagt noe helst spesielt for oss i Norge.

Om idéen sier de: -Vi kjente oss litt lei av den
konvensjonelle turne-ideen, hvor ett band skal
være headliner, og ett eller to band skal spille
før demedhalv scene og halv lyd. Vi tenkte
hvordan det ville se ut omalle delte produk-
sjon, og ikkeminst fåmed artister som i ut-
gangspunktet ikke spiller live somvi gjør, så de
blir satt i en helt ny setting, sier Ketil Jansen.

Lemaitre lager sirkusmednorske stjerner

Oppe fra venstre: Frida Birkeland Strømnes, Elvira Isabel Søreid Holte, Tone Ribe Davidsen, Mia Isabel Jacobsen og Synnøve Neset Gjære. Nede fra venstre: Amalie Solheim Jørgensen, Linnea Tingsbæk,
FOTO: EMMA EMILIE HØYLYNG FLØDE

FINALE: Fra den regionale finalen i Grimstad lørdag. Lærer Karianne Sire
i blå T-skjorte og rosa krone. FOTO: ARNFINN NYLAND

VINNER-
PROSJEK-
TET: Synnøve
Neset Gjerde,
Tone Ribe
Davidsen og
Mia Carmella
Gundersen
viser fram
vinnerprosjek-
tet «Leke-
park».

FULL JUBEL: Jentene i Girlpower kunne endelig slippe jubelen løs da de
ble kåret til vinnere i Grimstad. Klassekameratene i GotCha bak i blått.

FOTO: ARNFINN NYLAND

VI VANT:
Synnøve
Neset Gjære
og Tone Ribe
Davidsen på
vinnerlaget
Girlpower.
FOTO: CECILIE
HILLMAN

nett, skryter læreren.

Programmere robot
I tillegg til å presentere ideen om
å lage lekepark foran dommer-
ne, skulle elevene gjennomføre
flere oppdrag knyttet til årets
tema. Blant annet har de laget
en robot av Lego. Denne roboten
har de programmert via en app
på mobilen.
Hvert lag kjørte flere robot-
kamper, der hver kamp varte i to
minutter og 30 sekunder.
– Her var det om å gjøre å kla-
re flest mulig oppdrag, forklarer
Sire.
Det var lagene med best po-
engsum som gikk videre til hen-
holdsvis kvartfinale, semifinale
og finale.

Presentasjoner
Gruppene har utover program-

meringsarbeidet, forberedt pre-
sentasjoner om prosjektet, tek-
nologien og kjerneverdiene, som
de måtte presentere for dom-
merne.
– Det vanskeligste har vært å
finne og huske replikkene vi
skal si når vi holder presentasjon
omdet vi har laget, sier Synnøve
og Malin.
– Det var også litt vanskelig å
kutte ned presentasjonen som
skulle vare i 5 minutter. Første
gang vi gikk gjennom den, varte
den i elleveminutter, leggerMil-
le til.

Samhold
Både gutte- og jentelaget hadde
matchende T-skjorter, hatter og
blinkekroner og heiet på hveran-
dre i konkurransen.
Guttelaget GotCHA lå bare
0,02 poeng bak Girlpower etter

at poengene var lagt sammen.
– Guttelaget har også vist en
formidabel innsats, noe som re-
sulterte i én kjerneverdipris og
andreplass på robotkjøring – og
det var ganske langt ned til tred-
jeplassen, sier Karianne Sire.
– Selv om ikke guttene vant,
håper vi de blir med og heier på
oss, sier Mia Isabel, og legger til
at de fremdelesmangler litt pen-
ger til turen.

– Ha det gøy
I den skandinaviske finalen i
Roskilde, skal 50 lag fra hele
Skandinavia delta.
– Målet vårt er å ha det gøy og
imponere dommerne, forteller
jentene enstemmig.
– For å klare å imponere dem,
må vi bare prøve så godt vi kan
og arbeide som et lag, sier Mille.
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PÅ KURS: Silje Stormo Lindell og Silje Tveiten er lærere ved Møglestu videregående skole. De var både vertskap og deltakere på programmeringskurset i regi av Tekna. Her får de en innføring i programmeringsspråket Python.  FOTO: TEKNA

Fagforeningen Tekna arrangerte nylig 
kurs i programmering på Møglestu vide-
regående skole for lærere fra hele Agder. 

Fullt hus på kodekurs for lærere i Lillesand

b INNSENDT BIDRAG

25 engasjerte realfagslærere fikk med 
seg nyttig kunnskap om hvordan de 
skal bruke koding og programmering i 
undervisningen.

Silje Tveiten og Silje Stormo Lindell er 
begge lærere på Møglestu videregåen-
de skole, og fungerte som lokale arran-
gører i tillegg til at de begge deltok på 
kurset. De er veldig fornøyde med kur-
set, og har fått tilbakemelding fra flere 
om at de dro rett hjem for å kode mer 
da første kurskveld var gjennomført.

– Det har vært et veldig bra kurs. Vi 
begynte helt på scratch, men det tror 
jeg var nødvendig ettersom vi nok var 
på litt forskjellige nivåer. Deltakerne 
har gitt gode tilbakemeldinger til oss, 
sier Tveiten. På Møglestu vgs. under-
viser hun i matematikk, fysikk og na-
turfag.

Programmering gir en annen tenkemåte
Både Tveiten og Lindell synes at pro-
grammering har sin naturlige plass 
i realfagene. De mener at elever bør 
kunne gjøre enkle simuleringer selv, og 
forstå hvordan simuleringer er bygget 
opp. Denne kunnskapen får de gjen-
nom å lære programmering.

– Det som er bra med programmering 
er at du får en annen måte å tenke på. 
Du tilegner deg en algoritmisk tenking 
som jeg synes det er bra at elevene får 
inn tidlig, sier Lindell. Hun underviser 
i matematikk og fysikk ved Møglestu 
vgs.

Stort engasjement
Marie Roald og Eina Bergem Jørgensen 
fra Simula hadde tatt turen til Lille-
sand for å kurse lærerne i Agder. Roald, 

som selv holder på med en doktorgrad 
i maskinlæring, liker engasjementet 
hun møter når hun holder kurs i pro-
grammering for lærere.

– De fleste Tekna-lærere er veldig 
gira på koding. Noen frykter litt at det 
kommer enda en ting som skal inn i 
skolen, men det er viktig for oss å frem-
heve at programmering er en naturlig 
del av matematikk og de andre realfa-
gene, sier Roald.

Nyttig tilvekst til egen undervisning
Jørgensen holder på med en bachelor i 
fysikk ved Universitetet i Oslo, og job-
ber med undervisning i Simula ved 
siden av studiene. Hun tror kursene er 
populære fordi de er relevante for læ-
rernes arbeidshverdag.

– Mitt inntrykk er at mange lærere 
blir ekstra ivrige når de ser hva pro-
grammeringen kan bidra til i fagene 
deres. De opplever at det treffer de te-
maene de holder på med. Når de ser 
nytten av programmeringen vil de gjø-
re mer av det, sier Jørgensen.

Gjør matematikk relevant
Ofte møter lærere elevers spørsmål 
om hvorfor de skal lære akkurat det de 
holder på med. Dette er nok noe som 
alle lærere kjenner seg igjen i. Her kan 
koding og programmering bidra med 
gode svar.

– Koding og programmering er en fin 
måte å gjøre matematikk relevant på. 
Det er flere og flere yrker som krever 
at du kjenner til programmering, og du 
trenger matematikken for å kunne det, 
sier Tveiten.

b Kenneth Stubhaug Karlsen
Tekna Agder

LÆRTE LÆRERNE: Eina Bergem Jørgensen og Marie Roald fra Simula holdt kurs for 
engasjerte lærere i Agder.  FOTO: TEKNA
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I klassen til Tone 
Nykos Midtun og 
Ingrid Marie Skaug 
Lindqvist er 30 pro-
sent jenter. De 
håper flere lar seg 
begeistre av realfag. 

b INGENIØRFAG

Byggingeniørstudentene, Tone 
Nykos Midtun og Ingrid Marie 
Skaug Lindqvist var på inspi-
rasjonsdagen på UiA. Tekna 
og UiA arrangerte dagen, der 
formålet er at flere videregåen-
deelever skal få øynene opp for 
realfag.

Vurderte flere yrker 
– Vi har fortalt om hva som fikk 
oss til å velge realfag. Jeg skulle 
først bli tannlege. Senere ville 
jeg bli farmasøyt. Men til slutt 
fant jeg ut at det var ingeniør jeg 
ville bli. Så det var litt fram og 
tilbake. Men alle var realfagsre-
laterte, sier Ingrid Marie Skaug 
Lindqvist. 

Tone Nykos Midtun forteller 
om en litt spesiell opplevelse 

på ungdomsskolen, da en ser-
sjant fra forsvaret var på besøk 
på skolen. De hadde en konkur-
ranse om å bygge tårn av papir, 
og Midtun tok ledelsen i sin 
gruppe og hadde en idé til hvor-
dan de kunne bygge tårnet. 

–Vi vant konkurransen og 
sersjanten hadde gått bort til 
lærerne og sagt at jeg kom til å 
bli byggingeniør i framtiden. 
Det ser ut til at han får rett, sier 
Midtun og smiler. 

Mange videregåendeelever 
var nysgjerrige på de to inge-
niørstudentene og de ga flere 
gode råd til de yngre elevene 
som snart skal velge ulike fag på 
skolen og etter hvert studieret-
ning og jobb. 

Ber jenter tro på seg selv
– Hva tror dere er grunnen til 
at færre jenter velger realfags-
studier? 

– Jeg tror jenter er litt redde 
for å feile og synes det er skum-
melt med realfag. De undervur-
derer nok ofte seg selv. Jeg er et 
godt eksempel på at man ikke 
trenger å ha toppkarakterer på 
skolen for å senere studere real-
fag. Vi vil be elevene tro litt mer 
på seg selv, sier Nyqvist. 

– Vi har sagt til mange av 
elevene at man trenger ikke å 

være rakettforsker for å studere 
realfag, legger Nykos Midtun 
til. 

På utdanning.no står det at 
byggingeniøren utreder, plan-
legger og gjennomfører bygge-
prosjekter. Ofte er byggingeniø-
ren lederen på en byggeplass.

Innen byggingeniørfag er det 
mange retninger en kan velge. 

De to jentene er ennå litt usikre 
på hva de vil jobbe med etter 
studiene, men har noen tanker. 

– Jeg har tenkt på arkitektur. 
Men jeg har også vært innom 
bruseksjonen i Statens vegve-
sen og syntes det var veldig 
spennende, sier Nykos Midtun.

Nyqvist har tenkt mer på vei-
er, betong og tunneler. 

–Jeg har en tante som tegner 
veier, hun er byggingeniør også, 
og det virker veldig spennende. 
Kanskje jobbe med hvordan 
man kan gjøre betongen mer 
miljøvennlig. Vi får se, sier Nyq-
vist.  

b Camilla Hovstø
camilla@gat.no

Ber elevene tro på seg 
selv når de velger fag

INGENIØRER: Tone Nykos Midtun og Ingrid Marie Skaug Lindqvist studerer byggingeniør på UiA. De stilte opp og svarte på spørsmål fra nysgjerrige videregåendeelever på UiA.

INSPIRASJON: UiA og Tekna inviterte 300 elever til realfagsdag på UiA i Grimstad. 
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SIRKUS: Matematiker og sirkusartist Magnus Dehli Vigeland viste imponerende triks da Tekna og UiA arrangerte inspirasjonsdag innen realfag for videregåendeelever.

300 elever fikk et 
innblikk i kunstig 
intelligens, racerbil-
produksjon og 
annet spennende på 
UiA. 

b STUDIER

Tekna og UiA inviterte 300 vi-
deregåendeelever til inspira-
sjonsdag på UiA onsdag.

Matematiker og sirkusartist 
Magnus Dehli Vigeland fortalte 
elevene om sammenhengen 
mellom realfag og sirkuskunst, 
og viste i samme slengen mange 
imponerende balansekunst og 
sjonglering blant annet.  

Skal velge fag
Elisabeth Rasmussen, ved fa-
kultet for teknologi og realfag 
på UiA og Inge Olsen i Tekna 
sier målet med dagen er at flere 
skal få øynene opp for realfag. 

I år var det førsteklassinger 
på videregående som besøkte 
UiA og fikk et innblikk i kunstig 
intelligens, racerbilproduksjon, 

miljø og teknologi.
– Førsteklasseelevene skal 

allerede nå velge hvilke fag de 
vil ha de to siste årene på vide-
regående. Derfor tenkte vi det 
var fint å nå dem, og vise dem 
litt hva de kan studere og jobbe 

med om de velger realfag på 
skolen, sier Inge Olsen. 

Rasmussen understreker at 
de i denne sammenhengen går 
ut bredt i rekrutteringen. 

– I andre sammenhenger prø-
ver vi å få flere jenter til å velge 

teknologi- og realfag. Men in-
spirasjonsdagen er rettet mot 
alle elevene, sier hun. 

Dahlske-elevene Rebecca 
Gusdal, Anna Pauline Topland 
Duesund og Ida Marie Pedersen 
syntes inspirasjonsdagen om 

realfag på UiA var nettopp in-
spirerende. 

Ida Marie Pedersen syntes 
det var en spennende dag. Men 
hun er ganske sikker på at hun 
vil jobbe med mennesker og vil 
nok velge samfunnsfag når før-
steklassingene neste år i større 
grad skal sette sammen sin 
egen timeplan. 

Gøy å høre på studentene
Anna Pauline Topland Duesund 
fikk derimot mer lyst til å stu-
dere realfag etter denne dagen 
på UiA. 

– Det var spennende å se kon-
kret hvordan man kan bruke 
det man lærer i matte, fysikk og 
kjemi i praksis, sier Duesund. 

Hun syntes det var gøy å høre 
UiA-studenter fortelle om sin 
hverdag på universitetet. 

– Det var interessant å høre 
på hva som gjorde at de valgte 
å studere byggingeniør og at de 
trivdes veldig godt, sier hun.  

b Camilla Hovstø
camilla@gat.no

– Jeg fikk mer lyst til  
å studere realfag nå

DAHLSKE: Elever fra hele fylket var på inspirasjonsdag på UiA. Her er noen av Dahlske-elevene. 
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SPENNENDE: Gunnar Sjølander synes kodekurs er spennende og lærer mye nytt.  ALLE FOTO: TEKNA

I høst har Tekna i 
Agder holdt kode-
kurs for voksne. 
Kursene er vært 
populære, og viser 
at det faktisk ikke 
bare er «kidsa» som 
ønsker seg opplæ-
ring i koding.

b KURS

Innsendt bidrag: – Det har 
vært fenomenalt å se respon-
sen. Vi trodde det var et behov, 
men at det skulle bli så rift om 
plassene viser at det kanskje var 
viktigere enn vi trodde å tilby 
opplæring til de voksne også, 
ikke bare barna, sier Inge Ol-
sen fra Teknas Fagråd i Agder. 

Olsen er en av primus motorene 
bak kodeklubben i Grimstad.

Koding er oversetting av en 
jobb fra et uformelt språk som 
vi gjerne bruker oss mennesker 
imellom, til et språk som mas-
kiner kan forstå. Kjente kode-
språk er Basic, Pascal, Modula, 
Java, PHP og Python.

Gunnar Sjølander er en av 
deltakerne på kurset. Han øn-
sket å dykke mer ned i en opp-
datert verden, og ble motivert 
av å se hva sønnen driver med 
innen koding.

– Jeg gikk på skolen på 70- og 
80-tallet og lærte meg hvordan 
dataverden så ut da. Nå er det 
helt annerledes. Derfor synes 
jeg det har vært spennende og 
gøy å være på dette kurset, sier 
Sjølander.

Engasjert kursholder
Reidar Jortveit står bak kode-
klubben i Grimstad sammen 

med Inge Olsen. Han har dre-
vet med utvikling av program-
vare og maskiner siden sent 
80-tallet og jobber for tiden 
som konsulent i Skatteetaten. 
Han synes det faktisk ikke er så 
mange skiller mellom å ha kurs 
for voksne og kurs for barn.

– Det er forbausende mange 
likheter. Det har nok vært let-
tere å engasjere barna enn de 
voksne, men når ting først er på 
gli er det nok lettere for de voks-
ne å holde fokus, sier Jortveit.

Han synes det er litt skum-
melt å stå foran voksne med 
høy utdannelse og lang erfaring 
innen ulike felt. Men Jortveit 
brenner for å lære nye ting, og 
har stor respekt for at også voks-
ne kaster seg ut i ukjent farvann 
på hans kodekurs.

– Jeg synes det er så bra når 
folk kommer på kurs og er ak-
tive. At de stiller spørsmål når 
de ikke forstår uten å føle noe 

nederlag. Vi er alle her for å 
lære. Hvis vi får hele kurset i 
tale og kan prate fem og tilbake 
om hvordan ting virker, blir det 
rene festen, sier han oppglødd.

Bruker koding i skolen
En annen som deltok på kurset 
er Theresa Hansen. Hun jobber 
som lærer på Tingsaker skole i 
Lillesand. 

– Jeg er med for å få litt mer 
forståelse for koding og pro-
grammering fordi det er mange 
barn som synes det er veldig 
gøy, og jeg håper vi kan bruke 
det litt mer i skolen, sier Han-
sen.

Hun er lærer på sjette trinn 
og har allerede brukt koding i 
undervisningen – med god er-
faring.

– Jeg har gjort det før og elev-
ene synes det er kjempegøy. Nå 
har jeg to grupper på sjettetrinn 
og de synes det er veldig gøy 
med koding. Vi har begynt en-
kelt, men de tar fort innersvin-
gen på meg dersom jeg ikke kan 
litt mere enn dem. Så jeg er her 
for kunne ligge et steg foran, 
sier hun med et smil.

Innsendt av
Kenneth Stubhaug Karlsen 
Distriktskontorleder i Agder
Tekna

Lærer voksne koding

LÆRER: Theresa Hansen er lærer og bruker koding i undervisningen på 
sjette trinn på Tingsaker skole i Lillesand.

ENGASJERT: Reidar Jortveit er kursholder i koding for både voksne og 
barn.
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Ring 48 300 500
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Tekna avdeling Vest-Agder

Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter
Årsmøte 49 500     2 500       32 854 1 000 60 000 2 000 57 669 3 250
Arrangementer 70 000     21 000     77 342 33 850 92 000 35 000 19 930 17 200
Medl.møter 25 000     29 219 35 000 88 309
Diverse 35 000     21 085 36 500 10 414
Kontingenter 266 000   262 127 262 000 270 905
Renter og gebyrer 2 300       500          1 829 562 1 900 600 1 932 1 923
Styremøte 33 000     25 877 28 000 28 006
Samfunnskontakt, avdeling 295 750   250 000   146 581 135 111 207 625 194 000 115 392 84 995
Samfunnskontakt, fagråd 60 125     57 000     34 005 30 155 76 500 70 000 36 685 35 500
Tekna Ung 52 000     26 000     25 487 8 800 52 000 26 000 38 131 13 650 1                
Avskrivninger
Sum 622 675   623 000   394 280 471 606 589 525   589 600   396 466   427 423   

Resultat 325          77 326 75            30 957     
Sum 623 000   623 000   471 606 471 606 589 600   589 600   427 423   427 423   

Aktiva Passiva Aktiva Passiva
Omløpsmidler
bank 05.87660 162 971 64 211
bank 09.28328 130 431 432 242
Egenkapital
  Egenkapital 01.01. 375 202 452 528
  Bruk av avsetn.midler
  + Årets res. 77 326 30 957
Egenkapital 31.12. 452 528 483 484
Oppstartsfond Tekna Ung 5 220 5 220
Gjeld 164 346 200 7 949 2,3
Sum 457 747 457 747 496 653 496 653

Erling Thingelstad
Kasserer, 2020-01-27

 

Balanse
2018 2019

1) Inkluderer total inntekt/utgift relatert til alle deltakere ved arrangement (ikke bare Tekna Ung)
2) Utbetalt 200 for mye for utgifter til Pubkveld AR, beløpet ble tilbakebetalt til avdelingen 2020-01-27.
3) Forsinket oppgjør for utlegg Tekna Ung

Resultatregnskap 2019
Budsjett 2018 2018 Budsjett 2019 2019

Noter
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TEKNA AVDELING VEST-AGDER 
 

REVISJONSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP 2019 
 
 
 
Undertegnede har som valgt revisor gjennomgått foreningens årsregnskap for 2019. 
Bokføringen er ryddig, oversiktlig og posteringene er tilfredsstillende legitimert. Bokføringen er 
kontrollert i mot samtlige bilag, regnskaps database med bilag postert/saldo rapporter og 
kontoutskriftene fra Nordea bank. 
 
Revisjonen er utført i samsvar med god revisjonsskikk og ovennevnte resultatregnskap med balanse og 
kommentarer er funnet i orden. 
 
 
 
Kristiansand, 2020-01-28 
 
 
 
Alfred Gautvik 
Valgt revisor 
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Prioriterte oppgaver 2020 

Tekna Vest-Agder avdeling 

1. Relevant kompetanse i et arbeidsliv i endring 

Mål: Tilby et variert program for kurs og medlemsmøter som gir medlemmene i Vest-Agder faglig 

utvikling. 

Prioriterte oppgaver: 

• Legge til rette for gode faglige kurs til medlemsmassen i Vest-Agder. Dette inkluderer 

medlemsskolekurs i regi av Tekna sentralt og faglige kurs i lokal regi 

• Legge til rette for god drift av avdelingsfagrådet 

 

2. Økt rekruttering til Tekna-fagene 

Mål: Tekna Vest-Agder skal være en pådriver for barn- og unges positive tilknytning til realfag. 

Prioriterte oppgaver: 

• Arrangerer teknologiverksteder for Tekna-familier på Vitensenteret i Kristiansand 

• Arrangere inspirasjonsdag om realfag for videregående skoler i distriktet 

• Etablere ressursgruppe for å styrke foreldres muligheter til å hjelpe barn med mattelekser. 

En videreutvikling av samfunnsmidlerprosjekt gjennomført i 2019. 

• Støtte lokale tiltak som First Lego League og Lær Kidsa Koding 

 

3. Være en tydelig samfunnsaktør 

Mål: Tekna Vest-Agder skal være synlige i lokalmiljøet i saker som angår våre medlemmer. 

Prioriterte oppgaver: 

• Være synlige i lokale medier med arrangementer og meninger som omhandler teknisk-

naturvitenskapelige fag. 

• Fortsette det gode samarbeidet med Vitensenteret i Kristiansand, UiA, Forskningsdagene og 

etablere samarbeid med Norsk Elektroteknisk Forening og Astronomiforeningen. 

• Støtte og sponse lokal aktivitet i tråd med Teknas verdier. 

 

4. Attraktive faglige og sosiale nettverk 

Mål: Øke deltakelsen i Tekna Vest-Agders aktiviteter og legge til rette for gode lokale nettverk for 

medlemsmassen 

Prioriterte oppgaver: 

• Legge til rette for gode sosiale møteplasser for avdelingens medlemmer, herunder 

pubkvelder med faglig innhold, bedriftsbesøk, Tekna X e.l. 

• Legge til rette for gode aktiviteter i Tekna Ung. 

• Bruke avdelingens gode økonomi til å utvide tilbudet til medlemmer i Vest-Agder. 

 



5. Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte 

Mål: Legge til rette for gode samarbeid lokalt mellom tillitsvalgte og frivillige i Tekna. 

Prioriterte oppgaver: 

• Videreutvikle samarbeidet mellom avdelingen og Avdelingsfagrådet, Tekna student, Tekna 

Ung og Tekna Aust-Agder avdeling. 

• Legge til rette for en samling med avdelingens tillitsvalgte på bedrifts- og avdelingssiden. 

• Avdelingsstyret og DK er tilgjengelige for medlemmene i regionen og responderer hurtig på 

ønsker og innspill. 

 



1. kvartal: januar, 
februar, mars

2. kvartal: april, mai, 
juni

3. kvartal: juli, august, 
september

4. kvartal: oktober, 
november, desember

3. Kvartal
Vest-Agder:
Aug/sept: Pubkveld
Sept: Forskningstorg
Medlemskurs TVA, bedriftsbesøk, sosialt arr.

Tekna Ung:
Sept: Nøgne Ø

Fagrådet:
Sept: Back to School 3

Samfunnsmidler:
Sept: Realfagsdag
Sept: Mattehjelp for Teknaforeldre

2. Kvartal
Vest-Agder:
15.4: Hvordan forhandle lønn v/A. Vaale-Hallberg. Medlemskurs 
på Scandic Bystranda
26.5: Bli mer Kreativ på 3 timer v/M. Bognar. Medlemskurs, 
Arendal

Tekna Ung:
April/mai: Gokart

Fagrådet:
Mai: Back to School 2 

Samfunnsmidler:
Juni: Teknologiverksted – Vitensenteret Sør

1. Kvartal
Vest-Agder:
14.2: Årsmøte 
3.3: Stresshåndtering v/J.A. Berge Medlemskurs i Abra Havn
Mars/april: Fellesmøte med TAA mulig klatrekurs, bedriftsbesøk 
og pubkveld

Tekna Ung:
20.02: Curling
Mars/april: Sport og Moro, Shuffleboard

Fagrådet:
10.3: Back to School om Digital Transformasjon. 
Forelesning av Leif Flak ved UiA. UiA i Kristiansand.

4. Kvartal
Vest-Agder:
Nov/des.: Pubkveld
Nov/des.: Juleverksted
Medlemskurs TVA + TAA

Tekna Ung:
Okt./Nov: Shuffleboard og Juleølsmaking

Fagrådet:
Nov: Back to School 4

Årshjul
Tekna Vest-Agder

2020

Annet

Februar: Faglig årsmøte
Oktober: Avdelingsledermøte 
15.okt: Hovedstyrets 
dialogmøte. Kristiansand
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Fastsettelse av lokal foreningskontingent 

 

Styret anbefaler videreføring av samme kontingent som i 2019: kr. 240. 

 

Oversikt over lokale kontingenter: 

Avdeling Kontingent Avdeling Kontingent 

Aust-Agder Kr 175 Moss Kr 200 

Bergen Kr 264 Narvik Kr 200 

Bodø Kr 192 
Nedre 
Glomma 

Kr 250 

Drammen Kr 240 
Nord-
Trøndelag 

Kr 192 

Finnmark Kr 300 Oslo Kr 250 

Gjøvik Kr 250 
Sogn og 
Fjordane 

Kr 144 

Glomfjord Kr 192 Stavanger Kr 220 

Halden Kr 203 Sunndal Kr 240 

Harstad Kr 144 Sunnhordland Kr 144 

Haugaland Kr 230 Telemark Kr 200 

Hedmark Kr 200 Tromsø Kr 180 

Helgeland Kr 250 Trondheim Kr 144 

Kongsberg Kr 192 Vest-Agder Kr 240 

Kristiansund 
N 

Kr 200 Vestfold Kr 200 

Lillehammer Kr 200 Ålesund Kr 168 

Molde Kr 150 Årdal Kr 200 

 

 

 



Budsjett for Tekna Vest-Agder avdeling 2020

2020 2020
KOSTNADER Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett INNTEKTER Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett
Relevant kompetanse i et arbeidsliv i endring 300 875 125 586 229 125 97 077 189 500 277 000 135 267 234 000 90 495 106 800
 - Faglige arrangement i regi av avdelingsstyret 240 750 91 581 152 625 60 392 70 000 220 000 105 111 164 000 54 995 60 000
 - Faglige arrangement i regi av avd.fagråd/undergrupper 60 125 34 005 76 500 36 685 79 500 57 000 30 155 70 000 35 500 46 800
 - Stort arrangement med kjent foredragsholder 0 0 0 0 40 000 0
Være en tydelig samfunnsaktør 15 000 15 000 15 000 15 000 25 000 0 0 0 0 0
 - Støtte til Vitensenteret 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
 - Annen sponsing 0 0 0 0 10 000
Økt rekruttering til Tekna-fagene 40 000 40 000 40 000 40 000 92 500 30 000 30 000 30 000 30 000 80 000
 - First lego League 40 000 40 000 40 000 40 000 55 000 30 000 30 000 30 000 30 000 50 000
 - Forskningstorg 12 500 10 000
 - Teknologiverksted og juleverksted 25 000 20 000
Attraktive faglige og sosiale nettverk 147 000 132 048 179 000 146 369 135 000 47 000 42 650 61 000 30 850 35 000
 - Sosiale arrangement i regi av avdelingsstyret 95 000 106 561 127 000 108 238 80 000 21 000 33 850 35 000 17 200 20 000
 - Sosiale arrangement i regi av Tekna Ung 52 000 25 487 52 000 38 131 55 000 26 000 8 800 26 000 13 650 15 000
Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsv. 49 500 32 854 60 000 57 669 70 000 2 500 1 000 2 000 3 250 4 000
 - Årsmøte 49 500 32 854 60 000 57 669 60 000 2 500 1 000 2 000 3 250 4 000
 - Samling med avdelingen og bedriftsgruppene - - 10 000 0
Drift av avdelingen, inkludert styremøter 33 000 25 877 28 000 28 006 30 000
 - Møteutgifter for avdelingsstyret 23 548 24 333 25 000
 - Møteutgifter for avd.fagråd/undergrupper 1 106 2 000
 - Møteutgifter for Tekna-Ung-styret 2 329 2 567 3 000
Diverse kostnader 37 300 22 914 38 400 12 346 12 000
 - Banktjenester 2 300 1 829 1 900 1 932 2 000 500 562 600 1 923 2 000
 - Avdelingskontingent 266 000 262 127 262 000 270 905 270 000
 - Annet 35 000 21 085 36 500 10 414 10 000
Disponibelt
Sum kostnader 622 675 394 280 589 525 396 466 554 000 Sum inntekter 623 000 471 606 589 600 427 423 497 800

 
Årsresultat 325 77 326 75 30 957 -56 200

UTGIFTER INNTEKTER
2018 2019 2018 2019
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Vedtektsendringer 

Etter fylkessammenslåingen i Agder er det behov for endringer i avdelingenes vedtekter. Dette er en 

prosess som går i alle avdelinger i Tekna slik at organisasjonen ser ut i tråd med regionreformen som 

trådte i kraft 1.1.2020. 

For Vest-Agder avdeling foreslår styret en endring i § 2.2 Omfang.  

Den ser slik ut: Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening 

i Vest-Agder fylke. 

Forslag til endring: 

Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening i kommunene 

Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Vennesla og 

Åseral i Agder fylke. 

 

For at endringen skal godkjennes kreves det 2/3 flertall på årsmøtet. 
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Tekna Vest-Agder avdeling – Valgkomiteens innstilling 2020 

Styret: 

Morten Messelt   Velges som leder for ett år   -  på valg i 2021 

Rambabu Kandepu              ikke på valg     -  på valg i 2021 

Erling Thingelstad  ikke på valg     -  på valg i 2021 

Mauricio Cifuentes  ikke på valg     -  på valg i 2021 

Hege Indresand  på valg, gjenvelges for to år  -  på valg i 2022 

Andrea Carlsson  ny, velges for to år   -  på valg i 2022 

 

Delegater til Representantskapsmøtet: 

Det er ikke R-møte i 2020. 

 

Revisorer:  

Revisor: Alfred Gautvik                   

Vara:  Knut Henriksen 

 

Valgkomite:    

Leder:  Siren Marcussen Neset          

Medlem:  Eli Katrine Eik-Hvidsten 

Medlem:  Christoffer Svendsen 

Medlem:  Ellen Døli 

 

Kristiansand, 14.01.2020 

Kjell Holthe  Eli Katrine Eik-Hvidsten   Christoffer Svendsen   

 Ellen Døli 
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