Minnesantecknignar
SAMVERKAN CSG
2022-01-27

Tid:

2022-01-27 kl 13.30 – 15.00

Plats:

Zoom möte

Kallade:

Helena Wessman
Peter Liljenstolpe
Gabriella Civalero
Sven Åberg
Jonas Juntunen
Jerry Adbo

KMH
”
”
Saco-S
Lärarförbundet, ombudsman
KMS

Ärenden

1.

Föregående minnesanteckning

Minnesanteckningar skickades ut precis före mötet.
Dessa får tas upp vid nästa möte.

Studentrepresentant deltog i frågan om
budgetunderlaget

2.

Information coronaläget

3.

Musikkampanjen

4.

Workshop arbetstidsavtalet och hur vi går
vidare

Helena Wessman
Coronagruppen fortsätter att sammanträda under
rådande restriktioner. Regeringen förlänger sitt beslut
om att myndigheter ska möjliggöra för hemarbete
(administrativ personal) till 14 februari.

Helena Wessman
Mer information om detta kommer inom kort.

Helena Wessman
Helena redogjorde för den workshop som genomfördes
13 januar samt för den enkät som skickades ut i höstas
till alla lärare. Underlaget har skickats ut i förväg.
Helena ser att processen nu är i det skede där
diskussioner mellan Ag och personalorganisationer
behöver tas vid. Målsättningen är att vara klar till
sommaren. Hon ställer frågan om hur processen kan se
ut?
Den fråga som hon formulerat till
personalorganisationerna att ta med är: Hur ska vi
fördela en lärares tid mellan olika arbetsuppgifter?
Jonus Juntunen
Mitt mål är att hitta ett lokalt ombud som kan komma in
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nu och vara med i processen. Vi måste ha en lång
process. Jonas tanke är att komma fram till frågor som
Lärarförbundet vill föra fram via en process under
våren.
Sven Åberg
Tar upp nuvarande avtal. Det finns redan nu olika
beskrivningar av tid för olika uppgifter i nuvarande avtal,
som inte följs. Sven redogör för medlemsmöte med
lärarna och återger att stämningen där är att man ställt
upp väldigt långt. Det tänjs på olika håll. Vi borde följa
det avtal som gäller. Dilemmat är det borde vara
nedskärningar för studenterna, men att lärarna ser att
det är mycket svårt.
SULFs konkreta förslag är att man genom att öka
genomströmningenför Kks masterprogram ska se till att
den undervisning som ges blir mer i samklang med den
faktiska kursen. Det skulle i så fall möjligen frigöra
resurser till ett återställande av koeficcienterna till
tidigare nivåer på Kk, och därigenom åtminstone lösa
problemet med att enskild undervisning arvoderas på
olika sätt. Detta behöver i så fall ske i samband med
andra förändringar som t ex revidering av
masterutbildningarna. SULF har ställt frågor om de
ekonomiska förutsättningarna för en sådan plan
Förslaget är att vi pausar diskussionerna just nu. Ag
måste bli tydligare och även besvara SULFs frågor.
SACO och Lärarförbundet fortsätter med diskussioner
med sina medlemmar.
Nästa datum för att fortsätta diskussionerna blir på
CSG den 10 mars.

5.

Budgetunderlag för Kungl. Musikhögskolan
2023 - 2025.

6.

Information vik chef UFA

Peter Liljenstolpe
Peter redogjorde för underlaget som en inledande
information. Datum för förhandling sätts ut till 7 februari.
Kallelse i särskild ordning.

Peter Liljenstolpe
Peter redogjorde för vem som har sökt vikariatet och att
han avser att fatta beslut om förlängning av Leif
Gifvars. Inga invändningar från
personalorganisationerna i detta ärende.
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Övriga ärenden

