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Indledning 

Bestyrelsen for FGU Midt- og Østsjælland har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og 
udvælgelse af en direktør til institutionen. 

Formål med notatet 

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale 
samt interview med både bestyrelse, ledere og medarbejdere hos FGU Midt- og Østsjælland. 
 
Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i 
relation til opgaveområdet og profilen for direktørstillingen, og danner således grundlag for 
udvælgelse af kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed.  
 
Derudover tjener job- og kravprofilen følgende formål: 

 Profilen kan indgå i besvarelsen af spørgsmål fra ansøgere, der på baggrund af 
annonceringen/rekrutteringsprocessen ønsker supplerende oplysninger. 

 Profilen skaber grundlag for vurdering af kandidaternes personlige og faglige kvalifikationer i 
forhold til de formulerede krav og forventninger. 

Ansættelsesudvalg 

Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et ansættelsesudvalg, som 
består af følgende: 

 Bestyrelsesformand, Henrik Hvidesteen  

 Bestyrelsesmedlem og siddende i forretningsudvalget, Per Flor 

 Bestyrelsesmedlem og siddende i forretningsudvalget, John Norman  

 Fælledstillidsrepræsentant, Fritze Tillich 
 

Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at 
kontakte Mia Hvilshøj Dal, Mercuri Urval, på telefon 2245 1576 eller e-mail: 
mia.hvilshoj.dal@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og FGU Midt- og 
Østsjælland vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.  
 
Du er også velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Henrik Hvidesten, på telefon 2448 0621 
eller e-mail hehv@ringsted.dk.  
 
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Nina Marie Ingvartsen, telefon 2299 
4155, e-mail: nina.marie.ingvartsen@mercuriurval.com. 
 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-07242). Ansøgningsfristen udløber den 10. februar 2020, kl. 10.00. 

mailto:mia.hvilshoj.dal@mercuriurval.com
mailto:hehv@ringsted.dk
mailto:nina.marie.ingvartsen@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.dk/
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Om FGU Midt- og Østsjælland 

Den forberedende grunduddannelse, FGU, er selvejede institutioner nedsat af Børne- og 
Undervisningsministeriet. De nye FGU-institutioner er tilbud til unge under 25 år, som ikke har 
gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, eller som ikke er i beskæftigelse. Formålet 
med uddannelsen er at forberede unge til at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller til 
beskæftigelse.  
 
FGU Midt- og Østsjælland er en af de 27 nye FGU-institutioner, som åbnede dørene d. 1. august 
2019.  
 
FGU Midt- og Østsjælland er en uddannelsesinstitution med skoler i Køge, Ringsted og Faxe, hvis 
formål er at løfte uddannelsesniveauet i kommunerne Køge, Ringsted, Faxe, Stevns og Sorø for alle 
under 25 år.  
 
Forventninger er at institutionen modtager 355 årselever, og der er i dag 55 ansatte, som har 
baggrund i enten de tidligere produktionsskoler eller er virksomhedsoverdraget fra de 
omkringliggende VUC’er.  

Den aktuelle situation 

FGU Midt- og Østsjælland er startet godt op, og mange elever modtager hver dag rigtig god 
undervisning af kompetente lærere. Opstarten har også indeholdt nogle udfordringer, eftersom 
elevprognoserne viste sig ikke at matche elevtallet da institutionen startede op. Institutionen har 
derfor været igennem en nedskæringsperiode, og har måtte reducere antallet af ansatte for at 
matche behovet ved et lavere elevantal. Denne nedskæring er effektueret, og allerede fra 2021 er 
der økonomisk soliditet igen.  
 
FGU Midt- og Østsjælland har derfor behov for at have fokus på konsolidering og at konvertere al 
opstart og udviklingsfokus til sikker og kvalitetsbevidst drift af institutionen.  

Stillingen som direktør 

FGU Midt- og Østsjælland udbyder almene fag og værkstedlinjer på alle tre skoler, og tilbyder 
således de tre uddannelsesspor; almen grunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse 
(PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU). Det gør sig derfor gældende, at institutionen har det 
samme uddannelsestilbud uafhængig af hvor man er tilknyttet som FGU-elev.  
 
Skolen i Ringested: Skolen er fordelt på 2 lokationer, med lejelokaler på VUC KLAR. Skolen er for 
ganske få måneder siden flyttet over i nye lokaler sammen med andre lokale uddannelsestilbud og 
ligger i ’campus Ringsted’. Det har været tidskrævende, at få etableret sig i nye lokaler, og der er 
derfor nu fuld fokus på at sikre den daglige drift og den fortsatte udvikling samt at sikre det gode 
samarbejde med de øvrige institutioner. 
 
Skolen i Faxe: Skolen er lidt mindre end de to andre, men med et lige så stort engagement. Skolen 
deler lokation med VUC, og der er for direktøren en vigtig opgave i, at sikre det fortsatte gode 
samarbejde på den fælles matrikel.  
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Skolen i Køge: Skolen er velkendt i lokalområdet, og har til huse i hvad der tidligere var 
produktionsskole. Derfor er fokus også, at etablere sig som en ny skole med flere uddannelsestilbud 
og muligheder for de unge. Skolen fungerer som hovedkontor for institutionen, så det er også i disse 
lokaler at økonomi og andre administrative funktioner holder til.  
 
For alle tre skoler gælder det, at der er et stort fokus på som faglærere, at være fælles om at levere 
et værdifuldt arbejde, der skal understøtte de unges fortsatte udvikling i retning af en 
ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.  
 
Direktøren har det overordnede drifts- og udviklingsansvar for hele institutionen.  

Opgaver og ansvar  

Direktøren har det overordnede ansvar for institutionens daglige drift, økonomi, strategi og udvikling. 
Direktøren refererer ind til bestyrelsen, som har konstitueret sig med et forretningsudvalg, som 
arbejder tæt med direktøren.  
 
Det strategiske fokus og den fortsatte udvikling:  
Direktøren får til opgave, at sikre den fortsatte udvikling af FGU Midt- og Østsjælland, hvor det 
handler om at fortsætte med mange af de gode tiltag, som allerede er igangsat, og have fokus på at 
udvikle de steder, som kræver ekstra opmærksomhed. Det handler kort om at sikre en stabil drift, 
hvor faglighed, kvalitet og et løft af målgruppen er altafgørende for at sikre institutionens strategi.  
 

 Der ligger et fortsat arbejde i den faglige, pædagogiske udvikling, hvor meget fortsat skal 
udvikles og etableres – fx de nye udprøvningskrav mv.  

 Institutionen skal være i stand til at tilbyde alle elever i målgruppen det uddannelsestilbud, 
som giver den enkelte unge den bedste mulighed for videre uddannelse eller beskæftigelse. 
Hvilket også betyder, at der fortsat skal sikres og udvikles gode arbejdsgange, som åbner 
mulighederne for en elevfremgang. 

 Det er væsentligt, at der også sikres et fokus på, at der efter endt FGU-forløb er god 
mulighed for at komme videre. Det handler både om praktikforløb undervejs og at der 
skabes en god overgang til enten videre uddannelse eller beskæftigelse.  

 Direktøren skal skabe sammenhængskraft. Hele medarbejdergruppen skal opleve at være 
en del af institutionen, så både tidligere produktionsskoleansatte, VUC-ansatte samt 
nyansatte bliver en samlet medarbejdergruppe, som får gavn af hinandens viden og 
erfaringer, til fordel for den praksisnære undervisning.  

 
Blik for de overordnede retningslinjer, reformkrav og lovgrundlag:  
Det er direktørens ansvar konstant at sikre, at institutionen lever op til de krav, som stilles til en FGU-
institution. Det handler om at sikre kvaliteten i hele organisationen, og gennem ledergruppen sørge 
for, at nye tiltag og krav hurtigt bliver konverteret og implementeret i undervisningen mv.  
 
Ledelsesmæssig forankring:  
FGU Midt- og Østsjællands ledelsesmæssige organisering består af en ledergruppe på 3 samt 
direktøren. Der er en økonomichef samt afdelingschef for hhv. Ringsted og Køge. Direktøren har det 
personaleledelsesmæssige ansvar for ledergruppen og får desuden også det ledelsesmæssige 
ansvar for institutionens afdeling i Faxe, hvor der er ca. 11 medarbejdere tilknyttet.  
 
Det er væsentligt, at direktøren har fokus på at sikre en effektiv og højtydende ledergruppe; med blik 
for at sikre udvikling på tværs af lokationer og samtidig med forståelse for de positive og nødvendige 
lokale tilpasninger og variationen, som både den geografiske placering og det omkringliggende 
lokalsamfund giver anledning til.  
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Samarbejdspartnere og interessenter: 
Det er en væsentlig opgave for direktøren, at gøre sig gældende hos relevante samarbejdspartnere 
og interessenter. Der skal være fokus på at sikre elevtilgang, og et tæt samarbejde med de 5 
kommuners Koordinerede Ungeindsats (KUI’erne) er derfor altafgørende for at FGU Midt- 
Østsjælland dels understøtter mulighederne hos elev-målgruppen og dels får skabt en god overgang 
i opstarten på institutionen. Ligeledes er der behov for at arbejde tæt sammen med praktiksteder – 
både virksomheder og andre relevante uddannelsesinstitutioner – samt sikre at overgangen fra 
FGU’en og videre ud i uddannelse eller beskæftigelse opleves så lettilgængelig og gnidningsfrit som 
muligt. Der er også relevante samarbejdspartere i diverse uddannelsesfora og specifikke nedsatte 
FGU-fora, som har betydning for institutionens fortsatte opbygning og udvikling.  
 
Det forventes at direktøren spiller en væsentlig rolle i at sikre det gode samarbejde med relevante 
partnere og interessenter samt sikre at organisationen også orientere sig udadtil.  
 
Daglig drift og konsolidering:  
I en opbygning af en helt ny uddannelsesinstitution er det helt naturligt, at opstartsperioden handler 
om at prioritere og implementere den nødvendige retning for institutionen. Meget arbejde er lagt i 
institutionens fundament og organisatoriske opbygning, og tiden er kommet til at have fokus på 
konsolidering og at konvertere udviklingshastigheden til sikker og stabil drift, således at der også 
kommer et stort fokus på den daglige faglige kvalitet og pædagogiske forankring i hele 
organisationen. Denne overgang har direktøren et stort ansvar for sker, og der er både investeret i 
udviklingsforløb for den samlede ledergruppen og forskellige initiativer for det pædagogiske og 
didaktiske grundlag inkl. et kompetenceudviklingsforløb.  

Den ideelle profil 

I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige 
kompetencer blive vægtet. 

Erfaringer og færdigheder 

Det er vigtigt for os, har du har erfaring med at lede gennem ledere og solidt kendskab til de 
administrative processer, som danner grundlaget for en selvejede institution. Desuden er det en stor 
fordel, at have erfaring med den særlige værkstedsundervisningen, som fortsat kommer til at præge 
undervisningstilbuddet. Du besidder følgelig en stor erfaring og forståelse for målgruppen, og du har 
tilsvarende en god erfaring med at distancelede på tværs af matrikler.   
 
Opsummerende og konkret besidder den ideelle kandidat i alt væsentlighed følgende erfaringer og 
færdigheder: 

 Relevant erfaring med at lede ledere, og gerne erfaring med at lede på flere matrikler.  

 Din uddannelsesmæssige baggrund kan være mangeartet, men det vægtes positivt at have 
indsigt og kendskab til uddannelsessektoren, og gerne med pædagogisk blik og forståelse for de 
særlige vilkår, som ligger i værkstedsundervisningen.  

 Erfaring med budgetansvar, og gerne en stor indsigt i økonomisk styring af selvejede 
institutioner. 

 Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du før har stået i spidsen for en organisation og sikret 
både organisationens udvikling og positionering udadtil  og indadtil.  

 Det er en væsentlig fordel at have kendskab til elev-målgruppen, og have en indsigt og viden om 
de ansattes pædagogiske rammer og muligheder. 

 Solid erfaring med forandringsledelse og organisatorisk udviklingsarbejde – gerne fra en 
lignende institution. 
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 Erfaring med at skabe netværk og forbindelser til relevante virksomheder og kommunale 
samarbejdspartnere.  

Personlige kompetencer og egenskaber 

Det er altafgørende, at den kommende direktør tør og kan stå i spidsen for en organisation, som 
fortsat er helt ny og har brug for, at der sikres stabilitet og tryghed i den fortsatte udvikling.  
 
Den ideelle kandidat besidder derfor i alt væsentlighed følgende personlige kompetencer og 
egenskaber:  

 Forandringsstærk; med fokus på det allerede etablerede i vision, mission og strategi.  

 Beslutningskompetent; med blik for hele institutionens behov. 

 Samarbejdsorienteret; hvor tillid og nysgerrighed er vigtig for at sikre god forankring på tværs af 
institutionens skoler.  

 Er nærværende og tillidsvækkende; og sikrer et naturligt følgeskab. 

 I stand til at navigere og kompleksitetsreducere i mangeartede opgaver.  

 Strategisk og med en naturlig politisk forståelse for at samarbejde med en bestyrelse. 

 Stærk og tydelige kommunikator. 

 Relationelt stærk og med god situationsfornemmelse; og kan med politisk tæft etablere, udbygge 
og opbygge relevante netværksfora og samarbejdsrelationer både internt og eksternt.  

Ansættelsesvilkår 

Løn aftales med relevant faglig organisation og på basis af baggrund og erfaring.  
 
Dit arbejdssted er på alle tre lokationer med et fast kontor på afdelingen i Køge: Klemmenstrupvej 
25, 4600 Køge.  

Proces- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist 10.02.2020, kl. 10.00 

Udvælgelsesmøde 12.02.2020 

Indledende samtaler 17.02.2020 

Test, personvurdering og referencetagning 18.+19.02.2020 

Rapportering og anden samtalerunde 21.02.2020 

Forhandling og ansættelse Umiddelbart efter 2. samtalerunde 

Tiltrædelse 01.04.2020 

 


