
Ny arbejdstidsaftale 2016 

- et overblik  
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Denne powerpoint beskriver overordnet og i kort form væsentlige elementer i den arbejdstidsaftale, som træder i kraft for musikskolelærere pr. 1. august 2016.Man vil kunne finde hele aftalen på vores hjemmeside, ligesom der løbende vil blive lagt uddybende materiale ud. 



De væsentligste ændringer 

 
 
 

Nu: Fra 1/8 2016: 

Kun undervisningstiden opgøres – og 
kendes. 
Læreren råder selv over den arbejdstid, 
som ligger i gummi-§. 
 
Denne del af arbejdstiden planlægger 
og placerer læreren i det store og hele 
selv, både mht. tidspunkt, tidsforbrug 
og geografisk placering. 
 

Al arbejdstid planlægges og opgøres af 
lederen.  
Som lærer skal man vide, hvornår man 
er på arbejde, og hvornår man har fri. 
 
Som udgangspunkt foregår alt arbejde 
på arbejdspladsen, men 
hjemmearbejde kan aftales ved 
enighed mellem lærer og leder. 
 
Alle arbejdsopgaver foregår i 
arbejdstiden. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
NU: Der har hidtil ikke været grundlag for at opgøre, hvordan og hvornår en musikskolelærer arbejder – og med hvad. Der er meget stor frihed, både hvad angår arbejdsmængde og placering af en stor del af arbejdet.Fra august 16: Efter 1. og 2. sætning: Som udgangspunkt skal al arbejdstid planlægges på bestemte dage og i bestemte tidsrum.Ved aftale om hjemmearbejde er der fortsat mulighed for at aftale arbejdstiden på bestemte dage og i bestemte tidsrum. Der er også mulighed for en mere fleksibel planlægning af arbejdstiden. Det kan give lidt større usikkerhed omkring opgørelsen af arbejdstiden. I så fald skal man være opmærksom på, at lederen fortsat skal kunne opgøre lærerens arbejdstid, så det skal man huske at tage højde for i forbindeles med, at man indgår aftalen om mere fleksibel arbejdstid. Henvisning til bilag A.Sidste sætning: Understregning af udsagnet: Arbejdstiden er, fra man møder frem og tager jakken af, til man kan tage jakken på og sætte nøglen i døren. Det er nok det, som bliver den allerstørste forandring for musikskolelærere: At lægge arbejdet fra sig og holde fri udenfor arbejdstiden.



Den gamle arbejdstid – og den nye 

Nu     Fra 1/8 2016 

Antal arbejdsdage x 7,4 timer 

 
1000 lektioner  
à 45 minutter 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
En anden måde at anskueliggøre forskellen på den nuværende arbejdstid.Nu: Størrelsen og formen på den uregelmæssige kant er der ingen, som kender – den er aldrig blevet målt. Til gengæld er der loft over undervisningstiden.Fremover vil der ikke være loft over – eller bund under – undervisningstiden. Der vil til gengæld for første gang være loft over arbejdstiden. Der kan med andre ord lægges mere eller mindre undervisning ind i arbejdstiden, ligesom det står frit at lægge andre opgaver ind i større eller mindre omfang. Det skal blot være sådan, at alt kan afvikles indenfor den givne arbejdstid. Det er derfor, det er helt nødvendigt at kunne opgøre arbejdstiden, uanset hvordan man planlægger den – også hvis der er enighed om, at en del af arbejdet udføres derhjemme ekker hvis man aftaler fleksibel arbejdstid. Det er ikke meningen, at der skal kunne tegnes en tilsvarende, blød kurve udenom den nye fikant!DMpF anbefaler som udgangspunkt, at al arbejdstid planlægges på bestemte dage og i bestemte tidsrum. 



De væsentligste ændringer 

  
 
 

Nu: Fra 1/8 2016 

Sæsonlængden planlægges som en 
undervisningssæsonen + en smule før 
og efter 

Ferieaftalen gælder (5 ugers ferie + 6. 
ferieuge), og man fastlægger 
undervisnings- og arbejdssæson lokalt 

Ansættelsesgraden beregnes i 25.-dele Ansættelsesgraden beregnes i 37.-dele 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Nu:Undervisningssæson = arbejdssæson – cirka. Fastlægges lokalt indenfor de regler, som findes for beregning af sæsonlængde.1/8:Undervisningssæsonen er fortsat noget, man fastlægger lokaltArbejdssæsonen fastlægges også lokalt: hvor mange dage ønsker vi at anvende som arbejdsdage, og hvornår på året regner vi ikke med, at der skal arbejdes (mellem jul og nytår, de tre dage op til påske) 0-dage, beskrivelse af dage uden aktivitet. Nævn muligheden for 0-dage, hvor man fra starten ved, at der ikke vil blive lagt aktivitet, og mere individuelle 0-dage: Den deltidsansatte med 2 dages ansættelse på én skole og 3 dage på en anden



Normperiode og arbejdstid 

Der arbejdes med en normperiode på 1 år, mest hensigtsmæssigt d. 1. 
august til d. 31. juli.  
 
Arbejdstiden udgør for en fuldtidsansat antallet af arbejdsdage i 
normperioden gange 7,4 timer.  
 
For deltidsansatte nedsættes arbejdstiden forholdsmæssigt. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvis man vil vide, hvad éns nuværende ansættelsesgrad svarer til i det nye system, skal man dividere med 25 og ganges med 37.Eksempel: Halv tid, altså 12,5/25 bliver til 18,5/37.



Beregning af arbejdstid 
Arbejdstid i skoleåret 2016/2017 jf. arbejdstidsregler for musikskolelærere § 1 

  Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli 

timer 
pr. 
dag Samlet 

Kalenderdage 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 7,4 2.701,00 
Lørdag/søndage 8 8 10 8 9 9 8 8 10 8 8 10 7,4 769,60 
Mellemregning                           1.931,40 
Søgnehelligdage 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 0 7,4 51,80 
Samlet                            1.879,60 

Arbejdstid i skoleåret 2017/2018 jf. arbejdstidsregler for musikskolelærere § 1 

  Aug. Sept Okt. Nov Dec. Jan Feb.  Mar. Apr. Maj Juni Juli 

timer 
pr 
dag Samlet 

Kalenderdage 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31  7,4 2.701,00 
Lørdag/søndage 8 9 9 8 10 8 8 9 9 8 9 9  7,4 769,60 
Mellemregning 1931.40 
Søgnehelligdage 0 0 0 0 2 1 0 2 2 2 0 0  7,4 66,60 
Samlet    1864,8 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Gennemgå skemaet med musen det rigtige sted. Der kan være aftalt halve eller hele fridage på grundlovsdag og 1. maj til kommunens ansatte. I så fald skal de også trækkes ud ved beregning af arbejdstiden.



Opgaveoversigt 

• Forud for normperioden udarbejder lederen efter dialog med læreren 
en opgaveoversigt, som overordnet angiver de arbejdsopgaver, 
læreren forventes at skulle løse.  

• Der afstemmes forventning til, om arbejdstiden med 
opgaveoversigten forventes at være udfyldt. 

• Opgaveoversigten kan ændres i løbet af året. Ved væsentlige 
ændringer drøftes evt. konsekvenser mellem leder og lærer. 

• Det er ikke tanken, at der sættes timer på de enkelte opgaver i 
opgaveoversigten.  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Når den enkelte lærers samlede arbejdstid er opgjort, kan man aftale, hvad der skal foregå i arbejdstiden. Dette sker i opgaveoversigten.Der er ikke formelle krav til opgaveoversigtens udformning, men DMpF mener, at det er naturligt, at den udformes skriftligt, så leder og lærer ikke senere kommer i tvivl om eller er uenige om, hvad den indeholder.Der kan skønnes at være ledig tid fra årets start – i så fald giver der udtryk for det i forbindelse med udformning af opgaveoversigten.Der kan ske ændringer i årets løb. Er ændringerne væsentlige – f.eks. en ekstra elev eller et ekstra hold – drøftes evt. konsekvenser mellem lærer og leder. Det f.eks. være, at man tager andre opgaver ud af opgaveoversigten eller på anden måde justerer lærerens arbejdsopgaver, så man fortsat sikrer overensstemmelse mellem mængden af arbejdsopgaver og lærerens samlede arbejdstid. 



Arbejdets placering 

Tjenesten skal så vidt muligt placeres på hverdage i dagtimerne. 
Det er dog muligt at placere arbejde udenfor dagtimerne samt i 
weekender og på søgnehelligdage. Arbejde i disse tidsrum udløser 
forskellige tillæg. 
Tjenesten skal så vidt muligt være samlet.  
For i videst muligt omfang at kunne planlægge tjenesten samlet, finder 
en dialog sted mellem leder og lærer om hvilke arbejdsopgaver, som kan 
udføres i pauser mellem undervisningstimer.   
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Dagtimerne: Dette understøttes af den ulempeydelse for arbejde mellem 17 og 06, som vi skal se på om lidt: Det er i kommunens interesse at hjælpe os med at komme i gang med undervisningen i løbet af elevernes skoletid i folkeskolen. Samlet: Dette er væsentligt. Som noget nyt har overenskomstens parter en fælles intention om, hvordan dette løses. Det fremgår af intentionspapiret, bilag A i arbejdstidsaftalen at: 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.  Man vil næsten altid kunne finde andet at foretage sig, hvis der skulle være eller opstå huller i undervisningsskemaet. Hvis der på en musikskole er færre lokaler, end man kunne ønske sig at have rådighed over, anbefaler DMpF, at man først og fremmest prioriterer brugen af lokaler for lærere, som har brug for et sted at forberede sig, øve eller udføre andre undervisningsopgaver i pauser i undervisningsskemaet.  



Rejser, øveweekends osv. 

Ved øveweekends, orkesterrejser mv. (ture med overnatning og 
elevdeltagelse) beregnes arbejdstiden på en særlig måde, op til 14 timer 
pr. døgn. 
 
Ved tjenesterejser er der ligeledes tale om en anden måde at beregne 
selve rejsetiden på – op til 13 timer pr. døgn. Selve arbejdstiden ved 
tjenesterejser er almindelig arbejdstid, hvor alt tæller med. 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der har ikke tidligere været bestemmelser for musikskolelærere om aflønningen for øveweekends o. lign., altså ture med overnatning og elevdeltagelse - men vi har indgået en lang række lokale arbejdstidsaftaler om netop dette arbejde. Nu er der en fast bestemmelse om, hvordan tiden beregnes, og at den derefter indgår i opgørelsen af arbejdstiden. Der er også som noget nyt en bestemmelse for deltagelse i tjenesterejser, dvs. aktiviteter med overnatning uden elever – kurser, konferencer, studieture osv. 



Afspadsering 
 

• Afspadsering gives i den efterfølgende normperiode, enten som en 
nedsættelse af arbejdstiden eller ved afspadsering på hele dage.  
 

• Det er lederen, som vælger mellem disse muligheder, dog er der i 
forskellige bestemmelser i overenskomsten lidt variation i dette.  
 

• Er man syg ved afspadseringens begyndelse, påbegyndes afspadsering 
ikke. 

 
 



Ulempeydelse, 
weekendgodtgørelse 

Ulempegodtgørelse Weekendgodtgørelse 

Ved arbejde kl. 17-06, i weekender og 
på søgnehelligdage kl. 00-24 samt et 
par andre dage i året gives en 
godtgørelse på 25 % af 
nettotimelønnen.  

Ved arbejde i weekender og på 
søgnehelligdage kl. 00-24 + nogle få 
andre tidspunkter på året gives en 
godtgørelse på 50 %. 

Godtgørelsen udbetales som tillæg ved 
første lønudbetaling efter, at 
arrangementet er afholdt og 
registreret. 

Godtgørelsen gives som et udbetalt 
tillæg, som afspadsering før eller efter 
arrangementet (omlægning af 
tjenesten) eller som afspadsering i den 
efterfølgende normperiode. 

Tillægget kan efter aftale mellem leder 
og lærer konverteres til afspadsering. 

Lederen afgør, hvilken af ovennævnte 
muligheder, der tages i brug. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ulempegodtgørelsen afløser det nuværende 17-6 tillæg samt reduktionen for arbejde efter kl. 17. Læg mærke til de små, tekniske forskelle på de to former for godtgørelse: Ulempegodtgørelsen skal som udgangspunkt udbetales, altså 25. % af lønnen, mens weekendgodtgørelsen efter lederens valg enten kan udbetales eller afspadseres. Der er en del teknik omkring dette, som både leder og TR’er bliver uddannet i. Læg mærke til, at der er tidsrum, som er omfattet af begge bestemmelser – bl.a. weekenddage, søgnehelligdage. Der vil altså være tale om tillæg i tid eller løn på i alt 75 % af den præsterede arbejdstid. 



Opgørelse af arbejdstid 

Ved normperiodens afslutning opgør lederen den enkelte lærers 
præsterede arbejdstid.  
Lederen skal dog hen over året være løbende opmærksom på den 
præsterede arbejdstid.  
Evt. overtid (mere end fuld tid) overføres til den efterfølgende 
normperiode med et tillæg på 50 % til afspadsering. 
Evt. merarbejde overføres til den efterfølgende normperiode til 
afspadsering. 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Forklar forskellen på overtid og merarbejde.Hvis man ikke er nået op på den arbejdstid, som blev beregnet for normperioden, vil tiden ikke blive overført. Man kan altså ikke komme til at skylde timer – akkurat som nu. 



6. ferieuge 

 
6. ferieuge kan afholdes fuldt ud, udbetales eller indregnes i årsnormen 
efter lærerens valg. 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det er nyt, at musikskolelærere har mulighed for at afholde hele 6. ferieuge: Hidtil har man kun kunnet vælge at afholde 3 af de 5 dage som egentlige feriedage. Nu er der frit valg på alle hylder: Afhold dagene som fridage, få dem udbetalt eller få dem indregnet i årsnormen.Man skal, som nu, give besked om, hvordan man ønsker at anvende sin 6. ferieuge, senest d. 1. maj. 



Parternes intentioner er vigtige 

Til arbejdstidsaftalen ligger et bilag A, som 
beskriver parternes fælles intentioner 
omkring arbejdstidsreglerne på 
musikskoleområdet.  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Dette regelsæt er jo ikke oprindeligt lavet til musikskoleområdet. Vi har sammen med KL udarbejdet et bilag med fælles intentioner, som det er en rigtig god idé at studere. 



Det VÆSENTLIGSTE 

Denne aftale og dens lokale udmøntning baserer sig 
på  

DIALOG, TILLID OG SAMARBEJDE 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Al erfaring fra folkeskolen siger, at dette er det allervigtigste parameter for, hvor smertefrit det går at indføre disse nye arbejdstidsregler.MED-udvalget er vigtigt, ligeså møder med alle skolens ansatte, hvor de forskellige emner lægges frem og drøftes, så man når frem til fælles løsninger, og så der er afstemt forventninger, inden det løber af stabelen. Husk at give det tid – der vil uden tvivl opstå uforudsete ting de første år, som man må håndtere så godt, man kan.
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