
 

Orgellärare 
 

Heltid, årsarbetstid 
 

 
 
Är du en välmeriterad organist? Vill du leda vår kyrkomusikerutbildning 
på yrkeshögskolenivå och undervisa i orgelspel? Då är det dig vi 
söker, när vår nuvarande orgellärare går i pension. 
 
Tjänsten är en tillsvidareanställning, som kan inledas med en provanställning. Du har 
stor frihet att själv förlägga arbetstiden, som enligt gällande branschavtal är 1 760 
timmar per år för heltid, varav 540 timmar undervisning.  
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter 
• att svara för undervisning i kyrkomusikaliska ämnen, huvudsakligen orgelspel. 
• att leda kyrkomusikerutbildningen och vara dess frontfigur. 
• att efter ett års inskolning vara beredd att axla rollen som examinator, dvs. leda 

nämnden vid examensprov. 
• att tillsammans med kollegiet utveckla utbildningen för att svara mot Svenska 

kyrkans behov. 
 
Vi söker dig som 
• har en masterutbildning i kyrkomusik eller har en äldre organistutbildning 

omfattande minst 4 år på högskolenivå. 
• är profilerad mot orgelspel. 
• kan undervisa både individuellt och i grupp/klass. 
• är en drivande och inspirerande pedagog med god förmåga till ledarskap. 
• har gedigen erfarenhet av arbete som kyrkomusiker inom Svenska kyrkan 
• delar skolans värdegrund. 

 
Mellansels folkhögskola har en omsättning på c:a 40 miljoner kronor per år med ett 
femtiotal som arbetar i verksamheten. Vi har en mycket låg personalomsättning trots 
att vi som folkhögskola inte är löneledande. Det beror på att vi har en fantastisk 
personal som skapar en härlig arbetsmiljö!  
 
För ytterligare upplysningar, kontakta nuvarande tjänsteinnehavare 
 

Thomas Wahlbom, thomas.wahlbom@mfhs.se, 073-065 44 30 eller 
enhetschef Karin Öberg, karin.oberg@mfhs.se, 073-065 44 51. 
 
Om du är intresserad, skicka en intresseanmälan till 
 

info@mfhs.se 
 
Ange som ärende/rubrik kyrkomusiker. Lämna ditt telefonnummer och din adress i 
mejlet, så kontaktar vi dig. 
 
Din intresseanmälan ska inkomma senast 26 maj 2022 för att vi ska kontakta dig. 
Märk ansökan kyrkomusiker. 
 
Vi ser fram emot att få en intresseanmälan från dig! 
 
Rektor 



 
 

 
 

Tingsan med kapellet i förgrunden 
 
 
Mellansels folkhögskola ligger i Örnsköldsviks kommun, c:a 35 km från Örnsköldsviks centrum. 
Verksamheten bedrivs på kristen grund i nära samarbete med vår huvudmän Svenska kyrkan 
och EFS. Vid skolan finns bl.a. följande utbildningar 
 

Allmänna kurser Kyrkomusikerutbildning 
Baslinje Musikutbildning med flera olika profiler: 
Trafiklinje med taxiprofil     gospel – rock – funk/fusion – songwriter 
Yrkeslinje - yrkesförberedande utbildning Musikproducentutbildning 
Utbildning för nyanlända - Introkurs Körakademin 

 
Skolan bedriver även hotell- och konferensverksamhet. Huvudbyggnaden, det charmiga 
tingshuset i Mellansel, har 24 hotellrum, 12 enkelrum och 12 dubbelrum. Därutöver finns 
flera annex och anslutande byggnader. Totalt kan anläggningen ta emot 120 övernattande 
gäster i 100 rum. Deltagare i kursverksamheten vid Mellansels folkhögskola äter lunch och 
middag i Restaurang Tingsan.  
 

Restaurangen har en matsal dimensionerad för 140 gäster samt två konferens-  och 
festvåningar för vardera 40 gäster. Därutöver finns relax med bubbelbad, en liten biosalong 
och ett aktivitetsrum med bl.a. biljard. 
 

Välkommen till Mellansels 
folkhögskola! 
 
 
 

https://mellanselskonferens.se/ 
 

https://mfhs.se/ 


