
Kombinationsstilling teknisk serviceleder og pædagogmedhjælper 
 

 Vi forventer at… 
• Du har lysten til/kan se potentialet i at inddrage eleverne i arbejdet 
• Du er imødekommende og signalerer overskud 
• Du udviser positivt og respektfuldt menneskesyn  
• Du er villig til at tage ansvar 
• Du agerer loyalt, stabilt og fleksibelt 
• Du har kendskab til IT på brugerniveau 
• Du deltager i opgaver både af pædagogisk og praktisk art. Har du relevante kompetencer kan dette 

søges udnyttet så vidt det er mulig (eks. musik eller udeliv). 
• Din funktion i undervisningsmæssig sammenhæng er kendetegnet som ”lærerens forlængede arm”, 

som kalder på stor grad af koordinering kollegerne imellem. Der indgår typisk ikke forberedelse og 
evaluering af forløbene i traditionel undervisningsmæssig forståelse, ligesom der heller ikke er 
dokumentation ift. elever i jobbet. Ansvaret for løsning af opgaverne er selvfølgelig til stede. 

• Du er medansvarlig for løsning af andre ad hoc-opgaver ifm. at få skolens hverdag til at fungere. 
Også disse kan være svære at forudse, men kan indebære praktisk hjælp ifm. arrangementer eller 
fravær hos andre personaler.  

• Du kan stå for pædagogisk kørsel med elever, hvis dette skulle blive relevant (hente elever på 
hjemadressen og køre dem til CKU Himmerland). 

• Udgangspunktet for al samvær med eleverne er, at du bidrager til at eleverne udvikler sig 
personligt, socialt og fagligt dvs. du er hjælper, støtte eller supervisor for eleven. 

• Stor fleksibilitet er nødvendig ift. at kunne ændre fokus og arbejdsopgaver på kort tid. 
Funktionerne kan flyde sammen ved, at man har elever med til pedelopgaver i sin pedeltid og også 
at man sammen med elever laver pedelopgaver i sin medhjælpertid. 

• Du bidrager til at skolens indre og ydre fremstår indbydende. Du skal sørge for løbende 
vedligeholdelse indvendig og udvendig, samt spotte behov for større og kommende projekter, og 
derefter fremlægge dette for skoleledelsen (med tanke på budgetlægning).   

• Du kan foretage lette reparationer og udskiftninger af inventar og installationer eller rekvirere 
relevante håndværkere til dette. 

• Du klarer hverdagens små opgaver med skrald, genopfyldning, genbrugskørsel, oprydning.  
• Du bestiller og sætter varer på plads og holder orden i depoter. 
• Du servicerer kaffemaskiner.  
• Du har alarmkald. 
• Du står for snerydning og saltning inden kl. 7:30. Snerydning aftaler vi nærmere ift. evt. grov 

snerydning af entreprenør. 
• Du har styr på varmestyring og -tilpasning.  
• Du hjælper med opstilling af div. ved arrangementer.  
• Står for vedligehold af udvendige arealer.  
• Du står for planlægning af egne og evt. praktikanters/medhjælperes/arbejdsholds arbejdsopgaver, 

samt deltager i møder ift. eventuelle praktikanter.  



• Du deltager i personalemøder og pædagogiske dage med relevant information til personale.  
• Du står for klargøring til og overblik ved gennemgang med Beredskabschefen og skolens 

brandsikkerhed.  
• Du er til rådighed og tilgængelig ifm. arrangementer, fritidsbrugere, alarmer mm.  
• Du kan etablere kontakt til kommune, naboer, håndværkere og samarbejdspartnere ifm. udførelse 

af opgaver og bestilling af div.  
• Du står for drift af busser, føre tilsyn, rengøre og vedligeholde disse samt sikre, at de til enhver tid 

overholder sikkerhedsbestemmelser samt syn.  
• Du er ansvarlig for opbygning af systemet TimeSafe (QR-kodesystem til at opbevare oplysninger om 

div. tekniske installationer) 
 

 Denne liste er ikke udtømmelig og kan løbende justeres/ændres. 
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