HVAD ER FGU
FGU VORDINGBORG SØGER
PRAKSIS- OG UDVIKLINGSORIENTERET ALMENUNDERVISER I
MATEMATIK OG NATURFAG
Vi søger en dedikeret, omstillingsparat, nytænkende og relationskompetent
almenunderviser til FGU Vordingborg, som skal kunne undervise i matematik og
naturfag.
Du har mod og lyst til at undervise på en ny måde.
Du skal undervise unge med udgangspunkt i praksis.
Vi ønsker at tage et praktisk udgangspunkt – også i vores almenundervisning.
Det kunne derfor være optimalt, hvis du har en erhvervsuddannelse kombineret med
linjefag eller læreruddannelsen.

FGU består af 3 spor: PGU (produktion),
AGU (Almen) og EGU (erhverv).
Målgruppen er unge under 25 år, som
skal forberedes til enten videre
uddannelse eller beskæftigelse, men som
kan have udfordringer af enten faglig,
personlig eller social karakter.
FGU Syd- og Vestsjælland er en statslig
selvejende institution med adresser i
Korsør, Slagelse, Næstved og Vordingborg.

ANSÆTTELSE
1. juni 2021 eller før hvis muligt.

Vi følger den enkelte unge tæt, og derfor kan det også være en fordel at have
vejledererfaring.
Vi går efter den rette personlighed, der brænder for de unge.

ANSØGNING

OM DIG

Mærke: I emnefeltet skrives
”Almen Vordingborg”.

•
•
•
•
•
•

Du er vant til at undervise unge mennesker.
Du er entreprenant af natur og kan trives i en organisation i udvikling og
forandring.
Du er omstillingsparat, handlingsorienteret og iderig.
Du er samtidig struktureret, selvom du har mange bolde i luften.
Du gør, som du siger, og du optræder som rollemodel.
Du har gerne en anden – evt. håndværksmæssig – uddannelse.

OM OS
Vi er en undervisningsinstitution, der havde første elevoptag 1. august 2019. Vi har i
Vordingborg 25 ansatte, fordelt på både almenundervisere samt værkstedslærere der
underviser i fagligt tema.
Vi har ca. 170 elever fordelt på 3 spor og 12 hold.
Vi prioriterer meget højt, at der foregår reel produktion på værkstederne på baggrund
af efterspørgsel fra eksterne kunder. Al aktivitet skal have baggrund i en nødvendighed.
Almenundervisningen på værkstederne skal derfor støtte op om den produktion, der
foregår, ligesom det skal tilskønnes, at almenundervisningen på almenlinjen (AGU) skal
have et praktisk udgangspunkt – meget gerne også baseret på nødvendighed (en
konkret opgave eller udfordring der skal løses).

Mailes til: ansoegning@fgusv.dk

Deadline: 14. april 2021 kl. 10.

ARBEJDSSTED
VORDINGBORG

LØN
Som FGU-lærer bliver du ansat i henhold
til organisationsaftalen mellem
Finansministeriet og Lærernes
Centralorganisation for lærere mv. ved
institutioner for forberedende
grunduddannelse (FGU).
Du bliver indplaceret efter relevant
erhvervserfaring jf. overenskomst og
herudover får du 17,3% arbejdsgiver
betalt pension.

