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Underviser til fagtemaet Natur, Oplevelser & Anlægspleje 

FGU Syd-og Midtfyn, afd. Svendborg, søger undervisere til skolens grønne værksted. 

Er du et empatisk menneske og en dygtig underviser? Motiveres du af udviklingsprocesser, hvor 
opgaven med elevernes læring og trivsel hele tiden er foran alt, hvad vi gør og beslutter? Er du 
en udpræget professionel holdspiller? Så kan vi tilbyde dig en spændende stilling med mulighed 
for kompetenceudvikling. 

FGU Syd- og Midtfyn er et nyt uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført 
eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Den 
Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at 
begynde en ungdomsuddannelse eller et job. Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres 
undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i 
forhold til uddannelse og job. FGU har skoler hhv. i Svendborg, Faaborg og Ringe, der hver har tre 
spor 

• Almengrunduddannelse (AGU) 
• Produktionsgrunduddannelse (PGU) 
• Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 

Underviser med pædagogisk forståelse og en faglig baggrund indenfor anlægspleje, jordbrug, 
skovarbejder eller jordbrugsteknolog 
FGU er som tidligere nævnt en ny uddannelsesform, der har som ambition at være en 
praksisbaseret uddannelse. Det betyder, at teori og praksis skal kombineres, og at alle elever på 
både AGU, PGU og EGU skal lære gennem praktisk gøren og handlen. 
FGU-skolen i Svendborg søger nu en underviser til PGU sporet med det faglige tema: Natur, 
Oplevelser og Anlægspleje. 
Du bliver ansvarlig for linjens produktioner såsom eksterne anlægsopgaver, mindre 
skovarbejdsopgaver, naturfaciliteter, naturpleje på skolens areal ifølge de forskellige 
fredningstyper samt pasning af skolens nærområder. Ligeledes skal du have interesse for at 
varetage undervisning i pasning, pleje og træning af skolens 5 islandske heste. På det faglige 
værksted er der desuden p.t. 2 lærlinge indenfor ejendomsservice, hvor du, i fællesskab med en 
anden kollega, skal have mesteransvaret for dem.  

Holdspiller med en anerkendende og nysgerrig tilgang til de unge 
Vi forventer, du har en uddannelse indenfor ét af følgende områder: Jordbrugsteknolog, 



 

2 
 

anlægsgartner, landmand eller skov- og naturteknikker. Du skal kunne håndtere og vedligeholde 
de maskiner som er tilknyttet værkstedet. 
 
 
Det er afgørende, at du kan lide unge mennesker med alt, hvad dette indebærer. Du skal være 
dygtig til at skabe relationer, og din tilgang til eleverne skal være anerkendende og nysgerrig. 
Vi lykkes kun, når vi laver skole for vores elever, der hviler på den grundlæggende antagelse, at 
alle har et talent, det handler bare om at bringe det i spil. 
 
Det er vigtigt, at du har erfaring med at undervise unge i målgruppen, ligesom erfaring med og 
viden om at arbejde med progression i elevernes læring og trivsel er et must. Mens eleverne går 
på FGU skal de blive så dygtige, at de næste døre åbner sig og vejen er banet for en tilværelse som 
selvforsørgende. Du har organisatorisk forståelse og kan arbejde frem mod organisationens mål og 
med visionen i sigte. 
 
Som person er du en udpræget holdspiller, der gerne bidrager til skolefællesskabet. 
 
Kørekort til bil er en nødvendighed for at kunne udføre de daglige opgaver. 
 
Gode muligheder for kompetenceudvikling og et godt fællesskab 
Vi kan tilbyde dig en spændende stilling i en helt ny organisation.  
Personalegruppen, der har vidt forskellige baggrunde og kompetencer, samarbejder om det fælles 
mål at bringe unge dygtigere og afklaret videre i uddannelse eller job. 

Vi tilbyder gode muligheder for personlig og faglig udvikling gennem fælles kompetenceudvikling 
med UCL de næste 3 år, ligesom du bliver en del af et tværfagligt team med undervisere i faglige 
temaer og almene fag og vejledere. 

Løn og ansættelsesvilkår 
Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante 
organisation. 
Stillingen er fuldtid 37 timer pr. uge. 
Du vil referere til skoleleder for FGU-skolen i Svendborg, Birgitte Weidenhof. 
Du vil have dit daglige arbejdssted på FGU-skolen i Svendborg, Tipsvænget 19 5700 Svendborg. 
Som tidligere nævnt har FGU Syd- og Midtfyn også skoler i Faaborg og Ringe, hvorfor der vil 
forekomme mødeaktivitet på alle institutionens skoler. 
 
Åbent hus  
Der afholdes åbent hus onsdag d. 2.10 2019 kl. 17:00 – 18:00 på skolen i Svendborg, hvor vi 
opfordrer alle interesserede til at komme og høre nærmere om uddannelsen og jobbet. 
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Tilmelding til skolens sekretær, Dorthe Millinge (Mille) via e-mail:  eller dm@fgusydogmidtfyn.dk
på mobil 2016 9820. 

 

Ansøgningsfrist 
Ansøgningen skal være os i hænde senest torsdag d. 10.10.2019. 
Du bedes stile din ansøgning til skolens direktør, Ene Wolfsberg, og sende den til:  
fgusydogmidtfyn@fgusydogmidtfyn.dk. 

Alle ansøgninger opbevares indtil der er ansat en medarbejder, herefter bliver de makuleret. Hvis vi 
ønsker at gemme ansøgningen ud over denne periode, indhentes samtykke.  
 

Ansættelsessamtaler 
Vi forventer at afholde første samtale tirsdag d. 22.10 2019 og en eventuel anden samtale onsdag 
d. 23.10 2019. Vi indkalder løbende kandidater til samtaler og forbeholder os muligheden for at 
indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb. 
Hvis du bliver indkaldt til en samtale, forventer vi, at du har læst fagbilaget og vejledningen 
indenfor Jordbrug, skovbrug og fiskeri: 
https://emu.dk/fgu/jordbrug-skovbrug-og-fiskeri/fagbilag-og-undervisningsvejledning  
samt bekendtgørelsen for FGU: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/479 
 
Tiltrædelse 
Snarest muligt, dog senest d. 1.12.2019. 

 
 


