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Bilag A - Fælles intentioner med de nye arbejdstidsregler for
musikskolelærere

KL og FMM (”parterne”) er enige om, at de nye arbejdstidsregler for musikskolelærere
skal bidrage til, at musikskolerne fortsat er et tilbud af høj kvalitet samt til at understøtte
musikskolernes samarbejde med blandt andet folkeskolerne.
Den nye arbejdstidsaftale bygger på tillid, dialog og samarbejde mellem ledelsen og
musikskolelærerne som grundsten i musikskolen som arbejdsplads.
De nye arbejdstidsregler er baseret på en årsnorm med en gennemsnitlig ugentlig
arbejdstid på 37 timer for fuldtidsbeskæftigede. Musikskolen er et fritidstilbud som især
børn og unge benytter sig af. Tilbuddet må derfor tilrettelægges på tidspunkter, hvor
børn og unge har mulighed for og efterspørger at modtage undervisning på
musikskolen, hvilket skaber rammen for musikskolernes virke. Arbejdets tilrettelæggelse
på musikskolerne sker således også under hensyntagen hertil. Således placeres den
daglige arbejdstid så vidt muligt samlet og i dagtimerne, men kan også være delt og ligge
senere, såfremt efterspørgslen fra eleverne nødvendiggør dette. Med henblik på, at
tjenesten i videst muligt omfang planlægges samlet, er det naturligt, at der mellem ledere
og musikskolelærere er en dialog om hvilke opgaver, som kan varetages mellem
undervisningstimer.
De nye arbejdstidsregler indebærer, at ledelsen får ret og pligt til at fastlægge
arbejdstiden. Heraf følger naturligvis også, at musikskolelærerne skal have klarhed
over i hvilket tidsrum, de forventes at være på arbejde. Den ansatte orienteres i
øvrigt om ændringer i arbejdstidens placering i så god tid som muligt.
Der er ikke noget til hinder for, at lederen og læreren aftaler at dele af arbejdstiden
tilrettelægges mere fleksibelt. Såfremt der er lærere, som ikke selv ønsker at
fastlægge en del af sin arbejdstid, fastlægges den af ledelsen.
I forbindelse med fleksible komme- og/eller gå-tidspunkter skal ledelsen være
opmærksom på, at den er forpligtet til at kunne opgøre lærernes arbejdstid. I det
omfang læreren har ansvaret for selv at placere dele af arbejdstiden, anbefales det, at det
tidsmæssige omfang er afstemt mellem musikskolelederen og læreren.
Parterne er opmærksomme på, at en stor del af musikskolelærere er deltidsbeskæftigede
og har flere beskæftigelser, fx på flere kommunale musikskoler. Parterne opfordrer til,
at musikskoleledere og musikskolelærere tager hensyn til eventuelle flere samtidige
beskæftigelser i tilrettelæggelsen af arbejdstiden, og at leder og musikskolelærer har en
dialog om, hvordan arbejdet bedst kan tilrettelægges under hensyn til de flere
beskæftigelser.
Arbejdstidsaftalen muliggør en fleksibel og effektiv anvendelse af arbejdstiden i forhold
til musikskolelærernes arbejdsopgaver og muliggør, at arbejdstiden kan anvendes til de
aktiviteter, der fremmer elevernes læring og udvikling bedst. Musikskolelærere kan
fortsat varetage de opgaver, som lærerne hidtil har varetaget, ligesom nye
arbejdsopgaver kan komme til efterhånden som musikskolerne udvikler sig. Det er i
den nye arbejdstidsaftale forudsat, at musikskolelærere fortsat skal have mulighed, dels
for forberedelse/tilrettelæggelse og efterbehandling af undervisningen, dels for den
øvning, der er nødvendig for at vedligeholde de instrumentale/vokale færdigheder, som
er en forudsætning for at varetage undervisningen. Det er i den forbindelse forudsat, at
forventningerne til undervisningen er afstemt mellem leder og lærer.
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Udgangspunktet for de nye arbejdstidsregler er, at musikskolelærernes arbejdstid
anvendes på skolerne. Tilstedeværelse giver en bedre mulighed for at styrke samarbejdet
mellem musikskolelærerne, med lærere og pædagoger på folkeskolerne og med øvrige
samarbejdspartnere.
De fysiske rammer for musikskolernes virke er forskellige fra musikskole til musikskole.
Nogle musikskoler har egne lokaler, mens andre musikskoler i højere grad anvender fx
lokaler på de kommunale folkeskoler. Det har været hidtil været sådan, at
musikskolelærerne har udført en del af arbejdet hjemme, hvilket forudsættes fortsat at
kunne ske.

