
  
 

FGU NORD søger  
FGU-lærere til almen undervisning på vores afdeling i Gladsaxe  

 
Har du lyst til at undervise helhedsorienteret og praksisbaseret tæt samarbejde med kollegaer? 

 
Vi mangler lærer til matematik 

Vi mangler lærer til DSA (Dansk som andetsprog) 
  

FGU Nord er 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 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 linjer; almen grunduddannelse 
(AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU). 

FGU Nord har to matrikler, en i Gladsaxe og en i Ballerup. Vi har samlet omkring 500 elever og 85 
medarbejdere. 

Undervisningsformen: 
FGU er praksisrettet, hvor den helhedsorienteret undervisning og samspillet med andre fag og faglige 
temaer bliver sat i centrum.  
Det er afgørende, at undervisningen tilrettelægges med stor alsidighed, og at arbejdsformerne er didaktisk 
varierede og tilpasses den enkelte elev og dennes praksis. Undervisningen omfatter således forskellige 
arbejdsformer med stort fokus på samarbejde, da dette vægtes i praksis og er en forudsætning for at kunne 
indgå på en arbejdsplads eller fortsætte på en uddannelse. 
 
På AGU består den almene undervisning af i fag som fx dansk, matematik, engelsk og naturfag.  
Undervisningen er tæt koblet til praksis omkring et tema eller sammen med den faglige praksis på skolens 
PGU-tilbud.   
AGU kvalificere til efterfølgende at kunne fortsætte på en erhvervsuddannelse eller en 2-årig hf eller anden 
gymnasial uddannelse. 
På PGU består den almene undervisning af fx fagene dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, 
arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære)  
Undervisningen er tæt koblet til og tager udgangspunkt i det pågældende fagtema. 
PGU kvalificerer til at kunne fortsætte på en erhvervsuddannelse eller på en arbejdsplads.  
 
De almene fag på AGU og PGU, afsluttes med prøver på enten G-, E- eller D-niveau.  
Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. 
Se mere på https://www.ug.dk/uddannelser/andreungdomsuddannelser/forberedende-grunduddannelse-
fgu; 
 
Vi forventer at du: 

• Er uddannet lærer i det relevante fag (og må gerne kunne dække yderligere fag) 

https://www.ug.dk/uddannelser/andreungdomsuddannelser/forberedende-grunduddannelse-fgu
https://www.ug.dk/uddannelser/andreungdomsuddannelser/forberedende-grunduddannelse-fgu


  
 

• Kan skabe et struktureret undervisningsmiljø for en gruppe af elever med forskellige 
forudsætninger. 

• Har lyst til og mod på at undervise helhedsorienteret og praksisbaseret. 
• Trives med at arbejde med unge, der befinder sig på forskellige faglige niveauer. 
• Kan gennemføre forløbssamtaler med elever 
• Har mod på at være med til at udvikle undervisningen inden for dit fag sammen med gode 

kollegaer og hvor teori og praksis kombineres. 
• Har et anerkendende menneskesyn og en positiv tilgang. 
• Er engageret, initiativrig og fleksibel. 
• Er god til at planlægge og arbejde struktureret samt sikre, at tidsfrister overholdes. 
• Kan indgå i et tværfagligt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere. 
• Er indstillet på at deltage i skolens andre aktiviteter såsom, personalemøder, pædagogiske dage, 

ekskursioner og fællesaktiviteter med alle skolens elever mv. 
• Kan reflektere over egen praksis og har lyst til personlig og faglig udvikling. 

Vi tilbyder: 
En skole med mange faglige og pædagogiske udfordringer i dagligdagen.  

• En ny skole i opstartsfasen, som du kan være med til at forme. 
• Gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø. 
• En udfordrende -og altid anderledes hverdag. 
• Mulighed for, at præge indholdet i den daglige undervisning. 

 

Løn og ansættelsesforhold følger overenskomst med Uddannelsesforbundet. 

Ansøgningsfristen for stillingen er mandag d. 7.6.2021 kl. 08.00 
Der indkaldes løbende til samtaler 

Forventet start 01.08.2021 

Skriftlig ansøgning sendes til: 
Mail: dorthed@fgunord.dk 

mrk. FGU lærer til matematik eller FGU lærer til DSA 
 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skoleleder Michael Jensen på tlf. 25107340 
 


