
   

  

 

Vejleder til PGU-spor; Mad og ernæring samt Omsorg, sundhed og pædagogik 

FGU Syd- og Midtfyn, skolen i Svendborg søger en relationsstærk vejleder med tiltrædelse senest 1. januar 

2021. Stillingen er en deltidsstilling på 25 timer pr. uge. 

FGU Syd- og Midtfyns vision: 

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! 

Hvad er FGU? 

FGU Syd- og Midtfyn er en uddannelsesinstitution, der blev etableret 1. august 2019. Den Forberedende 

Grunduddannelse er en uddannelse for unge i alderen 15-25 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). 

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

 

Er du et ordentligt menneske og en dygtig vejleder? Motiveres du af udviklingsprocesser, hvor opgaven 

med elevernes læring og trivsel hele tiden er foran alt hvad du gør og beslutter? Er du en udpræget 

professionel holdspiller? Er du en dygtig formidler, der kan etablere samarbejdsflader mellem elever, 

lærere og eksterne samarbejdspartnere? Så er du den vejleder FGU Syd- og Midtfyn søger. 

På FGU skal du ikke kun undervise i dine fag. Du skal undervise med dine fag og gøre dem praksisnære og 

anvendelsesorienteret. 

 

PGU vejlederens primære funktioner og opgaver vil primært være:  

• Ind- og udmeldinger af elever på FGU- skolen i Svendborg (PGU-teamet). Herunder rundvisninger, 

opstartssamtaler, præsenterer uddannelsen på infodage.  

• Undervise i faget PASE, se fagbilaget her: https://emu.dk/fgu  

• Tovholder for skolens elevråd, der sikrer at elevrådet bliver valgt og støtter dem i afholdelsen af 

deres møder.  

• Støtte kontaktlærerne i arbejdet med at lærings- og progressionsdokumentation er lavet, herunder 

individuelle aftaler for læring, samt sikre at der er lavet evaluering/dokumentation på eleverne. Du 

arbejder sammen med lærerne om at afvikle vitaliserende samtaler (Jan Tønnesvang model), 

hvilket gøres en gang pr. måned.   

https://emu.dk/fgu


   

• Administrative opgaver som f.eks.: opfølgning på elevernes fremmøde, opdatere UDDATA 

(administrativt system) vedr. elevernes forløbsplansamtaler, målgruppevurderinger, og fremtidige 

mål.  

• Du bliver desuden en understøttende funktion i dit team, hvor du træder til, når der er brug for det 

i arbejdet med de unge. Det er af stor betydning, at du har præferencer og evner for at danne 

relationer med de unge, så det i teamet sikres, at vi tilbyder den unge et tilhørssted i deres hverdag 

på skolen.  

• Du bliver ligeledes et vigtigt bindeled mellem FGU-organisationen (PGU-sporet) og den kommunale 

ungeindsats i Svendborg, Langeland og på Ærø. De kommunale ungeindsatser udarbejder 

målgruppevurderinger på alle unge til FGU-uddannelsen.  

Vi forventer at: 

• Du har de formelle kompetencer til at varetage en vejlederfunktion, samt at undervise indenfor 

faget PASE (Privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære). Kvalifikationer og 

kompetencer i form af en vejlederuddannelse, og erhvervserfaring/uddannelse eller en pædagogisk 

uddannelse.  

• 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. 

• Vi lykkes, når vi laver skole for vores elever, der hviler på den grundlæggende antagelse, at alle har 

et talent, det handler blot om at bringe det i spil. 

• Du har erfaring med og viden, om at arbejde med progression i elevernes læring og trivsel. Imens 

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 strategiske mål, med afsæt i 

skolens mission, alt sammen med visionen 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, herunder erhvervsfaglige profiler, samt det 

almenfaglige område.   

Vi tilbyder: 

• En spændende stilling i en helt ny organisation, som du har mulighed for at være med til at forme.  

• En personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer, og med det fælles mål at vi i 

fællesskab bringer de unge dygtigere og mere 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 vejleder. 

Du indgår ligeledes i faggrupper omkring vejledningen og PASE-undervisningen. 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Stillingen er en deltidsstilling på 25 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). 



   

Ansættelsen er ved FGU Syd- og Midtfyn. I denne stilling er det primære arbejdssted i Svendborg. 

Ansøgningsfrist 

Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag den 30. oktober 2020 kl. 12.00. 

 

Du bedes sende din ansøgning til mailadresse fgusydogmidtfyn@fgusydogmidtfyn.dk 

og skrive ”Vejleder til PGU-spor” i emnefeltet. 

 

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 26. november 2020 i tidsrummet 15.00-18.00. 

Vi forbeholder os ret til løbende at indkalde kandidater til samtale. 

 

Hvis du vil vide mere 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Birgitte Weidenhof på mail: 

bw@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 lovgivningen og bekendtgørelsen for FGU-

institutioner (https://emu.dk/fgu) samt fagbilaget for faget PASE. 

 

Du kan læse mere om FGU Syd- og Midtfyn på vores hjemmeside: https://www.fgusydogmidtfyn.dk 

Du kan læse mere om den forberedende grunduddannelse på Børne- og Undervisningsministeriets 

hjemmeside: https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse. 

mailto:fgusydogmidtfyn@fgusydogmidtfyn.dk
mailto:bw@fgusydogmidtfyn.dk
https://emu.dk/fgu
https://www.fgusydogmidtfyn.dk/
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse

