
Funktionsbeskrivelse 
Teknisk Pedel 
Nørre Gymnasium 

 
 

Funktion: 

 

 

Teknisk Pedel 

 

Funktionens formål: 

 

 

Vedligeholdelse af skolens AV og øvrigt teknisk udstyr 

 

 

Funktionens mål, udvikling og 

evaluering  

 

 

Det er funktionens mål  

- at sikre, at alle tekniske hjælpemidler på skolen 

fungerer optimalt hele tiden 

- at hjælpe til ved skriftlig eksamen med IT 

- at hjælpe ved øvrige forefaldne opgaver. 

 

 

Funktionens ansvarsområder 

 

 

 

Teknisk drift og vedligeholdelse  

- dagligt tilsyn med udstyr 

- forbrugsstoffer (toner og papir i printere og  

kopimaskiner) 

- fejlfinding, reparation/udskiftning, indlevering til 

reparation af defekte dele: kopimaskiner, printere mv. 

- tilkald ved papirstop v. kopimaskiner 

- vedligeholdelse af projektorer og AV udstyr 

- registrering og udlevering af elektroniske nøgler 

- fjerne og give adgang til låsene i huset. 

- registrering og udlevering af adgangsbrikker til 

alarmsystemet. 

- vedligehold af personregistreringer i alarmsystemet 

-   

 

Opgaver i forbindelse med eksamen/terminsprøver 

- koordinering med ledelsen  

- klargøring af printere 

- medvirken ved prøvestart 

- problemløsning ved uforudsete og akutte problemer fx 

for lærere/elever 

  

 

Særlige opgaver 

(herunder mødestruktur) 

 

 

Mødetid 7.30 til 15.00 

Jan er også Bogkælderansvarlig pr. 1-11-2015 

(Se selvstændig funktionsbeskrivelse) 

 

01-11-2015 

 



 

Løn- og ansættelsesforhold 

 

  

Fuld tid med reference til Teknisk Ejendsomschef 

 

Navn(e) på ansat som bestrider 

funktionen 

 

 

Jan Bøgelund Holm  

Hvor kommunikeres om 

funktionen? 

 

I Lectio  

 

 

 

 

 



Fordeling af arbejdsopgaver mellem Itc-Fyns medarbejder og vores IT-pedel 

(tekniske pedel). 

 

Arbejdsopgave Itc-Fyns medarbejder Teknisk Pedel 
 

Almen netværksarbejde og 

hardware: 
  

Generel vedligeholdelse af 

netværket 
+  

Generel vedligeholdelse og 

opdatering af maskiner – 

herunder også reparationer 

+  

Udskiftning af tastaturer og 

mus 
+ + 

Vedligeholdelse af serverrum +  

Opsætning og installering af 

nye maskiner 
+  

Opsætning og installering af 

nye skærme 

+  

Fysisk anbringelse af nye 

maskiner og skærme – samt 

flytning af gamle 

+ + 

Vedligeholdelse af printere  + 

Papir til printere  + 

Udskiftning af kabler, stik osv. + + 

Indkøb og udskiftning af tonere  + 

Vedligeholdelse af bærbare 

lærer PC`er 
+  

Vedligeholdelse af bærbare til 

projektorerne 

+  

Vedligeholdelse og service på 

de to mini-carts og pc`erne i 

disse 

+  

   

Service og support:   

Oprettelse af nye bruger på 

netværket 
+  

Genoprettelse af lærere og  

elever på netværket når de har 

mistet password 

+  

Vedligeholdelse af Printkontrol +  

Hjælp til at komme på trådløst 

netværk (lærere såvel som 

elever) 

+ + 

Hjælp til installation af 

licenssoftware (f.eks. Maple) 

for elever og lærere 

+  



Vedligeholdelse af projektorer  + 

Vedligeholdelse af DVD`er  + 

Vedligeholdelse af Digitale 

kameras og videooptagere 

 + 

Support til Festsalen og 

bibliotek 
+ + 

Kontakt til elektriker og 

pedeller 
+ + 

Vedligeholdelse og support til 

bogkælder 
 + 

   

Programmer.   

Holde styr på skolens 

programmer 
+  

Udlån af programmer til 

lærerne 
+ + 

   

Eksamener og terminsprøver 

Dette skal vi diskutere!! 

  

Opsætning af mobile printere   + 

Ren fysisk nedkøring af disse + + 

IT backup ved eksamener og 

terminsprøver 

 

+ + 

   

   

 

 


