ONSDAG 25. APRIL 2012
Jeg planla å ta fire
ekstra fridager i uken
etter 2. påskedag.
Min tanke var å ta ut oppsparte plusstimer de
dagene. Min leder sa
imidlertid at jeg var
nødt til å bruke av feriedagene mine. Kan
arbeidsgiver bestemme
det all den tid
jeg har opparbeidede
plusstimer?

COMPENDIA SVARER
Det er viktig å huske på at arbeidsgiver etter ferieloven har
ansvar og plikt til å følge opp at
lovpålagt ferie faktisk blir tatt
ut i løpet av ferieåret.
Så er det slik at mange virksomheter har etablert ulike former for avspaseringsordninger.
På den enkelte arbeidsplass er
det gjerne utarbeidet nærmere
kjøreregler for hvordan innar-

beiding og uttak av plusstimer
skal praktiseres. For eksempel
kan rutinene si at dersom en arbeidstaker skal ha fri mer enn
tre dager sammenhengende,
skal feriedager benyttes først.
Jeg vil råde deg til å sjekke hvordan rutinene for uttak av plusstid er på din arbeidsplass.

Min jobb

Mette Reiten,
juridisk rådgiver
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Yrke Gitarintstruktør

Satset på seks strenger
Dårlig helse gjorde at Frode Pedersen
ikke klarte å ha en vanlig jobb. Det ble
hintet om uføretrygd, men hans løsning
ble å satse på gitaren og eget firma.

– Hvorfor ble du gitarinstruktør?
– I mange år har jeg slitt med
dårlig rygg, og gang på gang ble
jeg nødt til å slutte i såkalte normale jobber. Det ble ikke lett å finne
et yrke som passet min helse. Etter mange møter med Nav, ble jeg
spurt om hvordan jeg ville forholde
meg til en uføretrygd. Det var helt
uaktuelt for meg. En saksbehandler som var leid inn av Nav i et yrkesrettet tiltak, satte meg på ideen
om å starte for meg selv og bli gitarinstruktør. Jeg hadde tidligere undervist på fritidsklubber i Stavanger kommune. Jeg skylder henne en
stor takk for at hun kom på den tanken. Jeg startet derfor et enkeltpersonsforetak i 2009, og har jobbet
for meg selv siden den gang. På den
måten kan jeg styre min egen tid i
forhold til helsen.
– Hvor foregår undervisningen?
– Den foregår hjemme hos elevene. Det er praktisk både for foreldre
som slipper å kjøre barna til en aktivitet, og ikke minst for eleven selv.
Å spille gitar er ganske krevende,
og da er det bra å lære det i trygge
og kjente omgivelser uten at andre
elever følger med. Alle får tilpassede opplegg, slik at de kan lære i sitt
eget tempo. Elevene mine nå er fra
7 til 16 år, og i Stavanger-området.
På den måten rekker jeg å ha flere
timer per dag, uten å kjøre for langt
eller bli hindret av forsinkelser. Timeplanen er ganske stram.

Annonseinformasjon

– Hvilken arbeidstid har du?
– Den varierer fra dag til dag. Fra
etter skoletid til rundt 21-tiden på
ukedagene. I helgene har jeg stort
sett fri.
– Hva skjer i timen du har undervisning?
– Jeg underviser både i gitarspilling og teori. Du kan bli popstjerne
uten å kunne teori, men det er en
nyttig kunnskap å ha. Du glir lettere inn i et band om du har litt teorigrunnlag fra før av.
– Hva er det mest utfordrende?
– Å få elevene til å forstå at det er
vanskelig å bli god på gitar uten å
øve mye. Å spille elektrisk gitar er
ikke det samme som å spille Gitar
Hero. Flere får bakoversveis når de
oppdager akkurat det.
– Hva er det kjekkeste med jobben?
– Personlig synes jeg at jeg er heldig som får jobbe med det som for
20 år siden var en hobby. Å se andres opplevelse av mestring er også
flott. Det er alltid kjekt å se at elevene får til ting på gitaren som de selv
trodde var helt umulig – bare fordi
at de undervurderte seg selv, eller
satt seg på bakbeina en liten stund.
Mange unger i dag er vant med å få
ganske mye tilrettelagt. Det går ut
over initiativet og egeninnsatsen.
Vi voksne tilrettelegger nok litt for
mye.

MIN JOBB
 NAVN: Frode
Pedersen.
 ALDER: 37 år.
 SIVIL STATUS:
Samboer.
 UTDANNING:
Artium.
 ARBEIDSSTED: Eier av
enkelpersonsforetaket Frode
Pedersen gitarinstruktør.

Gitarinstruktør
 OPPTAKSKRAV:
De fleste høyere
musikkutdanninger har en praktisk
opptaksprøve.
 UTDANNING:
Du kan velge å ta
musikk, dans og
drama på videregående skole. For
å bli instrumentalpedagog kan du
f. eks ta kandidatstudiet ved Norges
musikkhøgskole,
gå på høgskoler
som tilbyr lærerutdanning eller velge
et musikkonservatorium.
 LØNN: Den
varierer etter arbeidssted og kompetanse. (Kilde:
Utdanning.no)

ANN-MARI GREGERSEN

STILLINGSANNONSER:
Tlf. 05 150. Kl. 08.00-15.30
Epost: jobb@aftenbladet.no

Frode Pedersen underviser i gitar hjemme hos elevene slik at de får lære seg
instrumentet i trygge omgivelser. FOTO: JONAS HAARR FRIESTAD
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