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Politikk for midlertidige ansatte / Politics for temporary employees

Søk i Tekna-wiki:

Om Tekna (og oss på NTNU)

Aktuelt 2019

Tekna har 81.000 medlemmer (7500 i Staten), derav ca. 13.000
studentmedlemmer.
Tekna NTNU har 1600 medlemmer (+6000 studentmedlemmer).
Desember 2019.
Tekna er den største foreningen i Akademikerne på NTNU.
Besøksaddresse: Rom 1202 og 1203 i PFI-bygget (Tekna-kontoret)
URL Lokalt: ntnu.no/tekna, Sentralt: tekna.no

Årsmøtet 2019/2020. 8. Januar kl 15/16 –
18. Matservering første timen.
Meld deg på!

Lønnsoppgjøret 2019
Se egen informasjonssiden om lønnsoppgjør (2.5.1, klikk her).

Forhandlingsmøter (lønn etter hjemmel 2.5.3 i
HTA) 2020
Se: Hvordan skrive et godt 2.5.3-krav
Tirsdag 3/3-20, kl 0830 – 11:30 (TBM601) (innleveringsfrist
: Tirsdag 11/2).
Mandag 27/4-20, kl 0830 – 11:30 (TBM601) (innleveringsfri
st: Mandag 6/4).
Fredag 4/9-20, kl 0830 – 11:30 (TBM601) (innleveringsfrist:
Fredag 14/8).

Tekna Styremøter 2019

Årsmøtet 2019/2020. 8. Januar (kl 15:
mat), kl 16-18.
Tekna-treff på Mikrobryggeriet, hver
måned, den tredje onsdagen kl. 19:00–
21:00
Tekna Trondheim- og Tekna NTNU- styrene har etablert en
uhøytidelig møteplass for Tekna-medlemmer for å gjøre det
lettere å bli kjent med andre medlemmer og
styrerepresentanter. Dette er ikke et formelt møte, men en
arena for prat og kanskje noen diskusjoner? Ingen
påmelding. Du betaler selv for det du spiser og drikker den
kvelden. Håper vi ser deg! Disse Tekna-treffene settes i
utgangspunktet opp tredje onsdag i hver måned – på TROND
HEIM MIKROBRYGGERI, kl 19-21.

Relevante jobb-utlysninger for Teknamedlemmer samlet her
SESAM-møter
Legg ut oppdatert plan for 2020 her...

Høringsuttalelser
2020.01.17 IPR på NTNU - Tekna svar [pdf]
2019
Endringer i studieforskrift for sensur ved NTNU [pdf]
Høringssvar AKAD EVU 2019.03.07 [pdf]
Innovasjonssenter Samarbeidspartnere 2019.12.20 [pdf]
Se Arkiv 2016-2019

Annenhver mandag i oddetallsuker fra kl 1200-1330.

Midlertidige ansatte / Temporary employees
Tekna har satt fokus på midlertidige ansatte ved NTNU, inkludert
stipendiater, postdoktorer og forskere. Her på nettsiden finnes mer
informasjon om våre tiltak. Ta kontakt med styret og representanten
for midlertidige ansatte ved spørsmål.

Tekna are working for temporary employees at NTNU, including PhD
candidates, postdoctoral fellows and researchers. See the page for
more information, and do not hesitate to contact the board of Tekna
NTNU and the PhD representative if you have questions.

Vet du om noen som burde bli Tekna-medlem? Her ser du din
vervepremie
Tekna kjemper for deg og faget du brenner for

Opprop
https://www.opprop.net/nei_til_foretaksmodellen

Politikk for midlertidige ansatte / Politics for temporary
employees
Relevante forhandlingsdokumenter (HTA) / Relevant parts of
the negotiation agreement in English
Presentations from seminar "Temporary employment at
NTNU - tips and tricks of the trade", 26.02.19

https://www.opprop.net/nei_til_kontorlandsskap_i_hoyere_utdanning

TEKNA NTNU I MEDIA
2019/02/04 UA - En-samlet-fagbevegelse-lanserer-ei-nyuniversitetsgate-på-campus
2019/01/31 UA - NTNU-fusjonen-Der-to-kulturer-møttes
2018.09.28 UA - Kritiske-til-måten-FF-har-håndtert-Steinnessaken-på
2018.08.29 UA - Bovim-er-for-lite-til-stede-i-jobben-sin-menerFF
2018.08.21 Minerva - NTNU-Rektor-med-tunge-styreledervervfor-lite-til-stede
2018.08.20 UA - Eldre-stipendiater-får-dårligere-lønn-ennnyansatte
2018.06.20 Akademikerne - Et lønnssystem for kunnskap og
kompetanse
2018.06.11 NIFUs undersøkelse om fusjon. Se opptaket på
YouTube her.
2018.04.30 Tekna - Oppgjøret mellom Akademikerne og
staten går til mekling
2018.04.11 UA - Fast Vs Midlertidig - får-vi-en-avklaring-snart?
2018.04.06 UA - Faglig-stolthet-til-besvær
2018.04.04 UA - NTNU-taper-konkurransen-om-stipendiatene

Media / Meldinger 2018
2018.03.14 - På tide at NTNUs ledelse lar ansatte få
reell innflytelse
2018.03.13 - Adressa - Stor-misnøye-påGløshaugen-og-ved-ingeniørutdanningen [pdf]
2018.03.02 - UA - Kan-få-dårligere-pensjon-og-200000-mindre-i-lønn
2018.03.01 - UA - Ansatte-får-8-mill.-i-bonus-avNTNU
2018.02.22 - DN - Arbeidsliv/kan-få-200000-kronerlavere-lønn-og-dårligere-pensjon [PDF]
2018.02.09 - Status forhandlinger særavtaler mellom
akademikerne og KMD [URL]
2018.02.06 - Lønnsoppgjøret for 2017 er utbetalt. Sje
kk lønnen din i PAGA.
2018.01.08 - Årsmøtet for 2017 Tekna NTNU
Se enda eldre meldinger

