Vi søger en lærer til undervisning i dansk som andetsprog og
ordblindeundervisning.
Vores fælles drøm er, at FGU Midtjylland uddanner unge til næste skridt i livet.
Det gør vi med uddannelser baseret på arbejdspædagogik indenfor områder der matcher civilsamfundets
behov. FGU Midtjyllands indsats udfolder sig i fleksible strukturer, der rummer individet og skaber retning
med faste rammer.
Med et stærkt engagement fra medarbejdere, elever, ledelse og bestyrelse inddrager FGU Midtjylland sine
interessenter og skaber afsættet for en sprudlende, dynamisk og eksperimenterende praksisløsning, med
den unges gode liv i centrum.
Vi har brug for:
• En lærer, der er uddannet som underviser i dansk som andetsprog og gerne PASE og Identitet &
Medborgerskab.
• En ordblindeunderviser, der har kendskab til SPS, IT-værktøjer og støttemuligheder.
• En lærer, som skaber et struktureret og inkluderende læringsmiljø for unge med forskellige
forudsætninger.
• En lærer, der har erfaring og trives med at udarbejde undervisningsmateriale.
• En lærer, der trives med at arbejde helhedsorienteret med unge, der befinder sig på forskellige
niveauer.
• En lærer, som er aktiv spiller i et læringsfællesskab, hvor forskellige fagligheder mødes for at skabe
praksisbaseret dannelse og læring for målgruppen.
• Et fagligt fyrtårn, der kan kombinere teori og praksis, og skabe indhold og retning i samarbejde med
de øvrige kolleger i fagteamet.
Vi ønsker:
• En lærer med stor interesse for, viden om og meget gerne erfaring med målgruppen.
• En lærer med gode relationskompetencer.
• En lærer, som i tæt samarbejde med kolleger kan møde, fastholde og løfte den enkelte unge.
• En imødekommende, anerkendende og engageret lærer, der vil glæde sig over elevernes trivsel og
læring.
• En lærer med en dokumenteret uddannelsesbaggrund.
• En lærer, som aktivt arbejder med egen kompetenceudvikling.
Vi tilbyder:
• At arbejde med en spændende gruppe unge på en ny ungdomsuddannelse i Silkeborg.
• At blive en del af FGU Midtjylland og her blive en værdsat medarbejder i en spændende ny
uddannelse, der kombinerer teori og praksis i et tværfagligt fællesskab.
• At deltage i løbende kompetenceudvikling under den nye uddannelsesform.
• At få stor indflydelse og medansvar i en travl og foranderlig hverdag med arbejdssted på FGU
Silkeborg.

•

Løn efter gældende overenskomst (Organisationsaftale for lærere mv. ved institutioner for
forberedende grunduddannelse). Stillingen er en fast stilling på fuld tid.

Du kan læse mere om uddannelsen og FGU Midtjylland på www.fgumidtjylland.dk samt på
www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse.
Henvendelse for yderligere information kan rettes på mail til uddannelsesleder René Olsen
rol@fgumidtjylland.dk.
Der afholdes informationsmøde onsdag den 9. september 2020, kl. 16.00-17.00 på Granhøjvej 14, 8600
Silkeborg. Vi ønsker, at der anvendes mundbind til mødet.
Ansøgningen sendes til jobsilk@fgumidtjylland.dk med relevante bilag og referencer. Venligst anfør
”underviser dansk som andetsprog og ordblindeunderviser” i emnefeltet.
Ansættelsesstart: 1. november 2020 eller hurtigst muligt.
Ansøgningsfrist: onsdag den 16. september 2020.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39.

