
Skoltekniker till Kaggeholms folkhögskola  
 
Kaggeholms folkhögskola är en skola för kunskap, kreativitet och kommunikation som 
erbjuder en spännande mix av högskoleförberedande utbildning, bibel-, medie- och 
musikutbildningar. Huvudman är Stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet 
som är en del av Pingströrelsen och skolan präglas av kristen tro och kristna värderingar. Vi 
vill ge alla möjlighet att förbereda sig för nästa steg i livet och ge alla en chans att lyckas och 
förverkliga sina drömmar.  
 
Vi planerar för att flytta skolan till nya lokaler inom något eller ett par år och vi ser stora 
möjligheter till utveckling i samband med det. Det är viktigt för oss att vara en skola i tiden 
med en digital miljö anpassad för effektiva studier i de olika kursprogrammen.   
 
Nu söker vi en skoltekniker som kan hjälpa oss att underhålla den tekniska utrustning vi har 
och samtidigt staka ut en riktning för vår tekniska utveckling.  
  

Arbetsuppgifter 
 
Service och underhåll av skolans IT-teknik 
Skolan har ett stort antal datorer för både personal och kursdeltagare. Dessa ska underhållas 
tillsammans med skrivare, kopiatorer, nätverk och annan teknik. Allt detta ser du till att det 
fungerar, att alla användare har inloggningar och de programvaror de behöver. Ditt ansvar är 
att allt uppdateras och uppgraderas kontinuerligt.  Du har ansvar för licenser och avtal med 
leverantörer.  
 
Service och underhåll av medieutbildningarnas teknik  
En stor del av skolans elever studerar idag på journalistik- eller TV-produktionslinjen. Det 
innebär mediespecifik hårdvara som kameror, ljudutrustning, radio- och TV-studio, 
ljusutrustning, samt flerkamerautrustning.  Service och underhåll är ditt ansvar. Du håller i 
alla utlåning av teknik till våra kursdeltagare. Vidare alla mjukvaror i datorer för bild-, video 
och ljudbearbetning (tex Avid Media Composer, Adobe Premiere, InDesign, Photoshop, After 
Effects etc). Du ansvarar för licenser, installationer och uppgraderingar. Du ser till att allt är 
förberett till varje undervisningsblock. Du jobbar nära kursledarna och lärarna på 
medieavdelningen.  
 
Utveckling av skolteknik 
Vi har som mål att våra elever ska arbeta på samma sätt som man gör på en framtida 
arbetsplats. Till dina arbetsuppgifter hör att planera och föreslå nyinvesteringar i mjuk- och 
hårdvara.    
Inom såväl medie- som musikområdet strävar vi efter att vara ajour med utvecklingen inom 
teknikområdet samtidigt som vi har en begränsad budget. Din uppgift är att utveckla 
inspelnings- och bearbetningsutrustning samt IT-teknik anpassad för kreativ verksamhet. I 
samband med skolans flyttblir du en mycket viktig kugge i utveckling av de nya 
undervisningslokalerna samt all utrustning.  
 
Handledning av kursdeltagare       
Du handleder och instruerar i skötsel av utrustning, datorer och mjukvara. Har du möjlighet 
att undervisa i några områden som passar hos oss är det väldigt bra.  
Du behöver inte ha erfarenhet av alla bitar men du tycker om att lära dig nya saker och 
framför allt tycker du om att handleda unga nybörjare. Jobbet består ofta i att lösa problem 
och möta önskemål från kursdeltagare.  



 
Utveckling av utbildningarna 
Vi som skola befinner oss i en ständig förändringsprocess. Därför söker vi dig som är 
intresserad av att hålla dig ajour med utvecklingen inom medie- och musikbranschen samt 
skolans värld. Tillsammans utvecklar vi de olika kurserna och du är en viktig deltagare i det 
arbetet.  
 
 
 
Kvalifikationer 
Vi söker dig som tycker om all typ av teknik. Du behöver inte har erfarenhet av allt men vi 
tänker att du har en bred kompetens och att du gillar att lära dig hur såväl mjukvara som 
hårdvara fungerar.  
 
Du är självständig, organiserad och välplanerad. Du tycker om att arbeta tillsammans med 
andra och ser fram emot att hjälpa kursdeltagare och personal. Du får gärna ha erfarenhet av 
handledning. 
 
Vi vill att du delar skolans värderingar och ser gärna att du har en personlig tro.  
 
 
 
Tjänstens omfattning: 60% (möjlighet till ytterligare omfattning beroende på kompetens)  
Tillträde: 180302 eller enligt överenskommelse  
Kontaktpersoner: Mats Levander, mats.levander@kaggeholm.se, 0761-33 44 61 eller  
Clas Newman, clas.newman@kaggeholm.se, 0707-89 69 81  
Sista ansökningsdag: 7 januari 2018 
 

mailto:mats.levander@kaggeholm.se

