
   

 
FGU Syd-og Midtfyn tilbyder et spændende fuldtidsjob som 

 underviser til mediegrafisk, afd. Ringe 
med tiltrædelse hurtigst muligt, dog senest den 01.10.2020 

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 udviklingsprocesser, hvor opgaven 
med elevernes læring og trivsel hele tiden er foran alt, hvad vi gør og beslutter? Er du en udpræget 
professionel holdspiller?  
 
FGU Syd- og Midtfyn kan tilbyde dig en spændende stilling, i en nyopstartet organisation, hvor du har 
mulighed for kompetenceudvikling, og et godt kollegialt samarbejde, på alle tre skoler. 

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

På skolen i Ringe søger vi en underviser til det faglige tema: Mediegrafisk på skolens PGU-spor. På det 
faglige tema Mediegrafisk arbejdes der med læringsmål ud fra fagbilaget: Kommunikation og medier 
(fagbilaget findes på www.emu.dk/fgu. 

Det faglige tema: Mediegrafisk, har sit eget værksted på skolen. Værkstedet danner rammerne for 
elevernes hverdag. Her arbejdes der med produktioner med afsæt i læringsmålene på et af de tre niveauer 
(1, 2 eller 3). Dansk og matematik skal integreres i undervisningen, og derfor vil arbejder underviserne i 
teams, hvor de planlægger helhedsorienteret undervisning sammen.  

Eleverne afslutter deres FGU-forløb med en af tre prøveformer: en praktisk prøve over en dag, en prøve 
over flere dage eller en portfolieprøve.  

http://www.emu.dk/fgu


   
 

Du skal også være motiveret for at arbejde med markedsføring af FGU Syd- og Midtfyn sammen med dit 
hold.  

Du skal som underviser på FGU Syd og Midtfyn ikke kun undervise i dine fag – du skal kunne undervise med 
dine fag. På FGU Syd og Midtfyn arbejdes der med helhedsorienteret undervisning og undervisning, som er 
anvendelsesorienteret – du skal derfor have en praktisk tilgang til undervisningen – også gennem relevant 
uddannelse. 

Vi forventer at: 
 

• Du har de formelle kompetencer til at undervise indenfor det grafiske felt, fx med en uddannelse 
som grafiker, mediegrafiker eller multimediedesigner. Derudover er det en fordel, hvis du har en 
uddannelse eller erfaring med at undervise.  

• 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 elever skal være anerkendende og nysgerrig. 

• Du har erfaring med at undervise unge i målgruppen for FGU. 

• Du har faglighed til at føre lærlinge til svendeprøve. Der er 2 FGU-lærlinge på værkstedet. 

• Vi lykkes, når vi laver uddannelse for vores elever, der hviler på den grundlæggende antagelse, at 
alle har et talent. Det handler bare om at bringe det i spil. 

• Du har erfaring med og viden om, at arbejde med progression i elevernes læring og trivsel. Mens 
eleverne går på FGU skal de blive så dygtige, at de næste døre åbner sig til uddannelse eller job, og 
vejen er banet for en tilværelse som selvforsørgende.  

• Du har organisatorisk forståelse og kan arbejde mod organisationens mål og med visionen og 
missionen i sigte. 

• Du er en holdspiller og bidrager til skolefællesskabet. Du kan samarbejde med dine kollegaer i dit 
team, der bringer andre faglige profiler i spil, samt almen undervisning.   

• Du kan tydeliggøre dig på skrift, og du kan bruge digitale redskaber i din kommunikation med 
elever og kollegaer. 

• Du har kendskab og erfaring med at lave kundeaftaler i lokalområdet, der kan understøtte, at 
eleverne oplever en nødvendighed af deres læring igennem deres skoleforløb. 

• Du har kørekort til bil.  

Vi tilbyder: 

• En spændende stilling i en ny organisation. 
• En personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer og med 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. 
• Du bliver en del af et tværfagligt team med undervisere i faglige temaer og almene fag og 

vejledere. 

 
 
 
 



   
 
Ansøgningsfrist 
Du bedes stile din ansøgning til direktør, Ene Wolfsberg, og sende den til 
fgusydogmidtfyn@fgusydogmidtfyn.dk. 

Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 10. august 2020. 
 
Vi forventer at afholde samtaler onsdag den 26. august 2020. 
 
Spørgsmål til stillingen kan stiles til skoleleder Hans Erik Hansen på mail: heh@fgusydogmidtfyn.dk. 

Inden en eventuel samtale forventer vi, at du har læst fagbilaget for kommunikation og medier, samt 
bekendtgørelsen for FGU (https://emu.dk/fgu).  
 
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. 

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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