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FGU Syd-og Midtfyn tilbyder et spændende fuldtidsjob som 

 underviser på FGU i matematik og naturfag, afd. Faaborg 

med tiltrædelse d. 1. august 2020 

Vi er et fællesskab med høj faglighed og kærlige benspænd, hvor alle er betydningsfulde. 
Sammen er vi undersøgende på din vej til job og uddannelse i et meningsfuldt liv. 

Vi er vært for din fremtid! 

Er du en dygtig underviser og et empatisk menneske? Motiveres du af at arbejde sammen med andre? Vil 

du være med til at udvikle en helt ny ungdomsuddannelse på Syd- og Midtfyn? 

Hvad er FGU? 

Forberedende Grunduddannelse (FGU) 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. Uddannelsen 

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 består af tre spor: Almengrunduddannelsen (AGU), Produktionsgrunduddannelsen (PGU) og 

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU). 

 

Uddannelsen tilbydes på 27 institutioner i hele Danmark, hvoraf FGU Syd- og Midtfyn er den ene.  

Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år, der har brug for kærlige benspænd og en længere 

træningsbane til at komme videre med en ungdomsuddannelse eller i job. De unge kan gå på FGU i op til 2 

år.    

Underviser til matematik 

FGU Syd- og Midtfyn har tre skoler henholdsvis i Svendborg, Faaborg og Ringe. 

På skolen i Faaborg søger vi en matematik- og naturfagslærer, som skal være ansvarlig for elevernes 

målopfyldelse indenfor disse fag. Matematikundervisningen skal foregå på skolens værksteder f.eks. 

Omsorg og sundhed, It-support og Basis. Naturfag udbydes som et valgfag. Undervisningen skal planlægges 

i en helhedsorienteret kontekst og i tæt samarbejde med de andre kollegaer i teamet, omkring elevernes 

læring og progression.   

Alle har et talent – vores opgave er at bringe det i spil 

Vi forventer, at du har de formelle kompetencer til at undervise i matematik og naturfag på niveauerne: 

Intro, G, E og D, og at du kan bringe faget i spil i en praksisnær kontekst.  

Det er afgørende, at du kan lide unge mennesker med alt, hvad dette indebærer. Du skal være dygtig til at 

skabe og fastholde relationer, og din tilgang til eleverne skal være anerkendende, nysgerrig og ligeværdig. 

Vi lykkes, 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. 



   

2 
 

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, det er derfor vigtigt, at du har erfaring med og viden om arbejdet med 

progression i elevernes læring og trivsel.   

Du har erfaring med at undervise unge i målgruppen for FGU, ligesom du har organisatorisk forståelse og 

kan arbejde mod organisationens mål med visionen i sigte. 

For at lykkes i jobbet er det helt nødvendigt, at du er en holdspiller og bidrager til skolefællesskabet. 

 

Ansøgningsfrist 

Du bedes stile din ansøgning til direktør, Ene Wolfsberg, og sende den til 

fgusydogmidtfyn@fgusydogmidtfyn.dk. 

 

Ansøgningen skal være os i hænde senest tirsdag den 2. juni 2020 kl. 12.00 

Vi forventer at afholde samtaler tirsdag d. 16. juni 2020.  

Spørgsmål til stillingen kan stiles til skoleleder Birgit Lykke Hansen: blh@fgusydogmidtfyn.dk 

Ansøgningerne opbevares indtil der er ansat en medarbejder, herefter bliver de makuleret. Hvis vi ønsker at 

gemme ansøgningen ud over denne periode, indhentes der samtykke.  

Inden en eventuel samtale forventer vi, at du har læst læreplanen for matematik og naturfag, som du 

finder på https://emu.dk/fgu/dansk.     

Løn og ansættelsesvilkår 
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. 

Aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation 
og CO10 – Centralorganisationen af 2010. (Modst.nr. 083-19) og organisationsaftale for lærere m.fl. ved 
institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU). (Modst.nr. 048-19). 

Fakta om FGU Syd- og Midtfyn 

Hvis du vil vide mere om FGU Syd- og Midtfyn så tjek: 

https://www.fgusydogmidtfyn.dk 
https://www.ug.dk 
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