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Avtal om timarvoden 
 

Avtalet omfattar  

• arvoden för timlärares undervisning samt mertid och övertid för övriga lärare 
• obekvämtidstillägg för undervisning 
• timarvoden för vissa arbetsuppgifter som utförs av andra än lärare med månadslön 
• timarvoden för studerande vid högre musikutbildningar 

§ 1. Arvoden för timlärare samt lärares mertid och övertid 
Vid KMH gäller för timlärare, samt som ersättning för mertid och övertid för övriga lärare, fr.o.m. 
den 1 juli 2010 arvoden för administrativ tid respektive omräkningsfaktorer för undervisning 
enligt tabellen nedan. (Belopp inom parentes är avrundade till hela kronor och angivna som 
information) 
 

Administrativ 
tid 

Handledning, 
resurslärare 

Enskild 
undervisning 

Undervisning, 
liten grupp 

Undervisning, 
stor grupp 

Lärar- 
kategori 

 
 
Omräkningstal 1,0 1,5 2,67 3 3,5 

Högskoleadjunkt 195 (293) (521) (585) (683) 
Högskolelektor 230 (345) (614) (690) (805) 
Professor 265 (398) (708) (795) (928) 
Arvodena för undervisning utgör ersättning för 60 minuters undervisning samt schablonberäknad 
tid för förberedelser och efterarbete.  

Definitioner av de fyra undervisningstyperna återfinns i det arbetstidsavtal för lärare vid KMH 
som gäller fr.o.m. den 1 juli 2004. Beslut om tillämpligt omräkningstal fattas av prefekten.  

§ 2. Obekvämtidstillägg för undervisning och beordrat juryarbete 
Obekvämtidstillägg utgår för undervisning och beordrat juryarbete enligt arbetstidsavtalet. 
Obekväm tid avser tid efter kl 19.00 och hela lördagar, söndagar och helgdagar. Tilläggen är per 
klocktimme 20 kr för enkel (mellan kl 19 och 22) och 40 kr för kvalificerad obekväm tid.  

§ 3. Kompetenskategorier för timlärare 
Timlärare är indelade i samma tre kompetensnivåer som övriga lärare. Som kriterier gäller: 

Adjunktsnivå 

• Examen från musikhögskola eller motsvarande kompetens inom ämnesområdet, samt 
pedagogisk utbildning eller erfarenhet samt 

• yrkesverksamhet inom konstnärligt yrke, inklusive musiklärare 
 

Lektorsnivå 

• En lärare som haft anställning som högskolelektor vid svensk högskola eller utländsk 
motsvarande anställning 

eller 
• Examen från musikhögskola eller motsvarande kompetens inom ämnesområdet, samt 

pedagogisk utbildning, samt 
• minst 5 års pedagogisk erfarenhet samt 
• yrkesverksamhet inom konstnärligt yrke, inklusive musiklärare, i minst 5 år eller vetenskaplig 

skicklighet som krävs för behörighet till anställning som högskolelektor 
 

Professorsnivå 

• En lärare som haft anställning som professor vid svensk högskola, likvärdig utländsk 
anställning eller som har motsvarande kompetens inom ämnesområdet 
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§ 4. Timarvoden för vissa arbetsuppgifter 
Nedan angivna arvoden gäller för timarvoderade personer som inte är anställda vid KMH 
som lärare med månadslön.  

Verksamhet Ersättning Arvoderas för minst antal 
timmar: 

Deltagande i jury vid antagningsprov 
eller terminsprov 

Förlorad arbetsförtjänst, dock 
lägst 220 kr/timme. 

För timlärare vid KMH 
ordinarie arvode eller förlorad 
arbetsförtjänst, dock lägst 220 

kr/timme 

3 

Deltagande i jury vid 
undervisningsprov för anställning 

Förlorad arbetsförtjänst, dock 
lägst 320 kr/timme 

3 

Ackompanjemang vid antagnings- och 
anställningsprov 

200 kr/timme 3 

Kvalificerat ackompanjemang vid 
antagnings- och anställningsprov 

200 kr/timme x 1,5 3 

Medverkan av extern musiker i 
ensemble  

195 kr/timme 3 

§ 5. Timarvoden för studerande vid högre musikutbildningar 
Verksamhet Ersättning 
Undervisningsassistent, undervisande amanuens 210 kr/undervisningstimme vari ingår 

förberedelser 
Administrativt arbete eller enskild handledning,  samt arbete i 
samband med konserter – dukning m m (konsertamanuens) 

109 kr/timme 

Medverkan i övningsensemble för studerande i dirigering och 
komposition 
Deltagande i jury vid antagningsprov  
Rättning av antagningsprov 
Ackompanjatör vid antagningsprov eller kompgrupp 
Ackompanjatör vid undervisning och gästlärarbesök, utan 
förberedelser 
Arbete i semistudion (inkl förberedelse), högst 3 
timmar/vecka 
Kvalificerat arbete i samband med konserter - ljussättning, 
dukning m m (konsertamanuens) 
Kvalificerat administrativt arbete 
Medverkan i undervisningsprov för anställning av lärare 

 
 
 
 

140 kr/timme 
 

Ackompanjatör vid undervisning och gästlärarbesök, med 
förberedelser 

210 kr/timme, vilket innefattar ersättning 
för förberedelser 

Deltagande i nämnder, kommittéer och delegationer som har 
inrättats av rektor samt LU-, KU- och lärarförslagsnämnd 

1 000 kr per sammanträde, vari ingår 
förberedelser och informationsspridning 

inom KMS. 
Deltagande i övriga kommittéer och arbetsgrupper, efter 
särskilt beslut 

Ersättning för sammanträdestid, avrundat 
uppåt till hel timme enligt arvode för 
kvalificerat administrativt arbete ovan i 

denna tabell. 

§ 6. Semesterersättning 
Samtliga i detta avtal angivna arvodesbelopp inbegriper semesterersättning enligt semesterlagen.  




