
Forslag til ny revidert samarbeidsavtale 2014: Pr 28. mai 2014

Samarbeidsavtale
mellom Kulturskolen i Ås, Nordby skolekorps og Ås Jente- og Guttekorps,
inkludert fellestiltaket Big Ås Band (BÅB)

1 Mål og forutsetninger
Målet for samarbeidet er å gi korpselevene et best mulig opplæringstilbud. Elevene skal få
en kvalifisert opplæring på sine instrumenter som er hensiktsmessig i forhold til
korpsdriften, og samtidig tilpasset elevens forutsetninger, instrumentets egenart og
repertoar. Et korpstilbud er en integrert del av kulturskolens virksomhet, og elevene har de
samme rettigheter og forpliktelser som andre elever i kulturskolen.

Samarbeidet bygger på en ansvarsfordeling som fremgår av gjeldende samarbeidsavtale.

2 Faglig ansvar
Korpsstyrene og styret for BÅBhar ansvar for planlegging og gjennomføring av ensemblenes
drift, praktisk og økonomisk. Virksomheten er fritidsbasert og frivillig.

Kulturskolen har det faglige ansvaret for -

• instrumentalopplæringen av korpsmusikantene som er elever i kulturskolen

• direksjon og gruppeundervisning som inngår i dirigenters og læreres arbeidsplan

Dirigentene er musikalske ledere og har ansvar for planlegging og gjennomføring av all
musikalsk aktivitet i korpsene/BÅB. I dirigentenes arbeidsplan skal det avsettes tid til
samarbeid og planlegging sammen med korpsstyrene og de berørte instrumentallærere.

Lærerne har ansvar for å gi en individuelt tilpasset undervisning av musikantene/elevene
enkeltvis og i grupper etter behov.

Lærerne skal samarbeide med dirigentene og det enkelte korps/BÅB, og være en støtte for
eleven i forhold til behov som korpsmusikant. Det skal avsettes samarbeidstid i lærerens
arbeidsplan til planlegging sammen med dirigentene.

3 Arbeidsgiveransvar  -  ansettelse
Kulturskolen har arbeidsgiveransvaret for lærere og dirigenter og står for lønnsutbetalingen.
Ansvaret innbefatter personaloppfølging og -utvikling av den enkelte lærer, samt
lærerkollegiet som helhet. Dirigenter og lærere rapporterer til rektor.

Rektor ansetter, men korpsstyrene/BÅB-styret skal gis mulighet til å uttale seg før ansettelse
gjøres. Ved ansettelse skal musikkfaglig kompetanse og skikkethet for oppgaven vektlegges.
Ved ansettelse av dirigent skal det legges særlig vekt på det aktuelle styrets uttalelse.

Kulturskolen har ansvaret for å skaffe, og avlønne, vikarer så langt dette er mulig. Partene er
inneforstått med at dette kan vise seg praktisk umulig på kort varsel.

Kulturskolen har ansvar for å følge og overholde gjeldende lover og avtaleverk.

Styrene i korpsene/BÅB har arbeidsgiveransvar og ansvar for avlønning i de tilfellene der det
gjøres avtaler om arbeidsoppgaver som ikke inngår i dirigents/lærers arbeidsplan.



4 Korpsmedlemmer
Korpsene/BÅB er ansvarlig for driften av ensemblene og for medlemmene/musikantene når
de deltar i ensemblenes virksomhet.

Korpsmedlemmer som får instrumentalopplæring i kulturskolen meldes inn som ordinære
kulturskoleelever, og deltar i kulturskolens aktiviteter på samme vilkår som øvrige elever.
Innmelding av elever gjøres av foresatte via kulturskolens nettside. Dersom elever med
«korpsplass» melder seg ut av korpsene men ønsker å fortsette som elever i kulturskolen må
de søke om ordinær elevplass i kulturskolen, og eventuelt sette seg på venteliste dersom det
ikke er noen slike plasser ledige på instrumentet.

5 Innmelding  -  utmelding
Elever med «korpsplass» er ordinære kulturskoleelever, samtidig som de også er
medlemmer i korpset. Elevene er underlagt kulturskolens undervisningsbetingelser på lik
linje med andre kulturskoleelever.

Innmelding i kulturskolen skjer elektronisk via skolens nettside innen 01.05 hvert år.
Opptak skjer i samråd med dirigent og korpsstyre. Dersom det er ledige plasser kan enkeltvis
opptak også gjøres underveis i skoleåret.

Utmelding fra kulturskolen må skje skriftlig og innen 01.05 for kommende høstsemester og
01.12 for kommende vårsemester. Ved for sen utmelding må det betales elevavgift for det
gjeldende semesteret.

Medlemmer i BÅB rekrutteres fra korpsene. I tilfeller der det tas inn musikanter som ikke
allerede er kulturskoleelever gjennom korpsene, skal disse meldes inn i kulturskolen og
faktureres den gjeldende elevavgiften for disse plassene.

6 Rekruttering
Korpsene er ansvarlig for å rekruttere elever/medlemmer i henhold til avtalt besetningsplan.
Kulturskolen markedsfører korpselevplassene og samspill i korps på lik linje med de andre
undervisningstilbudene i kulturskolen

Ettersom lærerne er ansatt i henhold til besetningsplanen kan det enkelte korps velge
mellom følgende alternativer for et skoleår av gangen dersom man ikke lykkes med å
rekruttere mange nok på de ulike instrumentene:

A. Korpset betaler elevavgiftene for de manglende elevplassene og disponerer lærerne i
denne tiden fra det tidspunktet elevplassen blir ledig. Etter avtale med kulturskolen
og den enkelte lærer kan den ledige tidsressursen f.eks brukes til rekrutteringstiltak.

B. Korpset har frist til 1. august med å fylle elev-/medlemsplassene. Etter dette
disponerer kulturskolen den ledige tiden hos den enkelte lærer frem til skolestart
neste år.

C. Det kan avtales at korpset betaler elevavgiften for deler av de eventuelt ledige
timeressursene, og overlater disposisjonsretten over resten av timene til
kulturskolen.
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7 konomi
Kulturskolen er ansvarlig for avlønning av lærere og dirigenter i henhold til den enkeltes
ansettelseskontrakt og arbeidsplan, og i henhold til kulturskolens terminliste. Denne
korresponderer med skoleruten i Ås. Seminarer o.l. som faller utenom lærers arbeidsplan,
avtales med lærer i hvert tilfelle og godtgjøres av korpset direkte. Samarbeidsprosjekter kan
avtales mellom partene.

Det økonomiske grunnlaget for ordningen er -

Opplæring på instrument:

• Kommunale bevilgninger
• Elevkontingenter

• Korpsene er ansvarlige for innkjøp og vedlikehold av egne instrumenter.

Direksjon av korpsene og storbandet:
Med dagens ordning per januar 2014 får kulturskolen dekket ca 20% av kostnadene til
direksjon i korpsene og BÅBved overføring av kommunalt tilskudd og
voksenopplæringsmidler. Fra 2015 gjelder følgende opptrappingsplan mht korpsenes
betaling for dirigenttjenestene:

• 2015: Korpsene dekker 30% av fastsatt sats for lønnsutgifter inkludert sosiale
kostnader. Hvert korps dekker 15% av fastsatt sats for kostnadene inkludert sosiale
kostnader for direksjonen av BÅB.

• 2016: Korpsene dekker 40% av fastsatt sats for lønnsutgifter inkludert sosiale
kostnader. Hvert korps dekker 20% av fastsatt sats for kostnadene inkludert sosiale
kostnader for direksjonen av BÅB.

• 2017: Korpsene dekker 50% av fastsatt sats for lønnsutgifter inkludert sosiale
kostnader. Hvert korps dekker 25% av fastsatt sats for kostnadene inkludert sosiale
kostnader for direksjonen av BÅB.

Korpsenes betaling for direksjon indeksreguleres for pris- og lønnsvekst.

Inntektsgrunnlag for korpsene:

• Frifondmidler
• Voksenopplæringsmidler

• Kommunale kulturmidler
• Andre tilskudd
• Instrumentleie

• Dugnadsarbeid - loppemarked, korpsfestival m.m.

Kulturskolen krever inn elevavgiftene for instrumentalundervisningen på grunnlag av
elevlistene på blåse- og slagverkinstrumentene, samt andre elever knyttet til storbandet
BÅB.

Korpsene og BÅB har det økonomiske ansvaret for driften av ensemblene, og søker selv om
kommunale tilskudd, Frifond-midler, voksenopplæringsmidler og andre tilskudd.
Korpsene har ansvar for innkjøp og vedlikehold av instrumenter.

Elevene  betaler gjeldende elevkontingent i kulturskolen, fastsatt av kommunestyret. I tillegg
kommer eventuelle medlemsutgifter som fastsettes av {og betales til) korpset.
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8 Instrumenter, noter, materiell
Korpsetog/eller elevene, i samråd med lærer, anskaffer selv nødvendige instrumenter,
noter og annet materiell og sørger for at utstyret er i tilfredsstillende stand. Korpset har
ansvar for å skaffe nødvendige slagverkinstrumenter til sin virksomhet, både melodiske og
rytmiske, unntatt når undervisningen legges til et annet sted enn der korpset har sine
øvelser.

Korpsethar ansvar for elevenes instrumenter og korpsnoter og at disse til en hver tid er i
god stand. Læreren har ansvar for umiddelbart å melde fra til ansvarlig i korpsstyret om
forhold som må rettes opp. Korpset skal rådføre seg med gjeldende lærer før innkjøp av
instrumenter.

Kulturskolenvil være behjelpelig med råd om innkjøp, vedlikehold og reparasjoner. Skolens
noter kan også benyttes av korpsene.

9 Informasjon
Kulturskolen og korpset har et gjensidig ansvar for å informere hverandre og samordne
forhold som berører undervisning, lærer og elev, terminlister/semesterplaner, oppsigelser,
arrangementer og annet som kan ha betydning for undervisningen og planleggingen
generelt.

Dette omfatter alle beskjeder som går ut til elever, lengre fravær/vikariater etc, og i særlige
tilfeller skal partene gjensidig ha mulighet til %uttale seg, evt stå for utsendelsen selv.

10 Rammer for samarbeidet
AIie korpsmedlemmer tilbys instrumentalopplæring i kulturskolen. Dersom det søkes om
plass på et instrument som er fulltegnet må søkeren stå på venteliste, eller velge et
instrument der det er ledig kapasitet. Instrumentalundervisningen foregår enkeltvis og i
grupper. Kulturskolen har også andre kulturskoleplasser på «korpsinstrumenter» rettet mot
andre typer ensembler.

Dirigenten utarbeider i samråd med korpsstyret en prioritert liste for instrumentfordeling i
henhold til besetningsplan for hovedopptaket på høsten. Kulturskolen etterkommer
korpsenes ønske om instrumentfordeling så langt dette er mulig å gjennomføre i forhold til
disponible ressurser.
Evt økning i antall instrumentalplasser som følge av opptak i korpsene, forutsetter vedtak i
kommunestyret.

11 Vurdering og oppsigelse
Avtalen og underliggende forutsetninger vurderes hvert år innen utgangen av mars.

Avtalen har en gjensidig oppsigelsestid på tre år.

Nordby Skolekorps
Styreleder

Ås Jente- og Guttekorps
Styreleder

Kulturskolen i Ås
Rektor
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