Invitation til fælles informationsmøder om
de nye arbejdstidsregler for
musikskolelærere
Ved overenskomstforhandlingerne i foråret, blev der indgået en ny aftale om
arbejdstidsregler for musikskolelærere. Aftalen træder i kraft den 1. august 2016. FMM
og KL afholder i den anledning i fællesskab 5 informationsmøder målrettet de lokale
parter på musikskoleområdet.
De nye arbejdstidsregler muliggør en fleksibel anvendelse af arbejdstiden i forhold til
musikskolelærerenes arbejdsopgaver, således at arbejdstiden kan anvendes til de
aktiviteter, der fremmer elevernes læring og udvikling bedst.
Den nye arbejdstidsaftale bygger på tillid, dialog og samarbejde mellem ledelsen og
musikskolelærerne som grundsten i musikskolen som arbejdsplads.
På møderne vil FMM og KL sammen gennemgå den nye arbejdstidsaftale.

Målgruppen
Målgruppen for informationsmøderne er de lokale MED-udvalgsmedlemmer omfattet
af den nye arbejdstidsaftale, tillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentantsuppleanter,
ledere samt ansatte i de kommunale forvaltninger, som har en rolle i forhold til
musikskoleområdet.
Det er vigtigt i forhold til implementeringen af de nye regler, at både
ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter deltager.

Tid og sted
Kurserne afholdes fra kl. 9.30 til 12.30 med efterfølgende frokost på følgende dage:
 26. oktober Best Western Torvehallerne – Vejle
 27. oktober Comwell Hvide Hus Aalborg - Aalborg
 30. oktober Signatur Hotel Storebælt – Nyborg
 2. november Comwell Køge – Køge
 3. november Skt. Petri Hotel – København
Det er gratis at deltage. Udgifter til transport, løn mv. dækkes dog ikke.

Tilmelding
Tilmelding foregår på KL’s hjemmeside via disse link:
26. oktober Best Western Torvehallerne – Vejle
27. oktober Comwell Hvide Hus Aalborg - Aalborg
30. oktober Signatur Hotel Storebælt – Nyborg
2. november Comwell Køge – Køge
3. november Skt. Petri Hotel – København

Tilmeldingsfristen er den 25. september.
Senest den 1. oktober får du besked, om du er optaget på det ønskede
informationsmøde. Hvis du bliver forhindret, bedes du af hensyn til plads og servering,
melde afbud til lnn@kl.dk

Hvis du har spørgsmål
Spørgsmål om datoer og kursussted mv. kan rettes til Lise Wolff, 3370 3218 lnn@kl.dk

