
Skoleleder 
FGU Kolding & Vejen søger en dygtig og visionær skoleleder til Kolding-afdelingen 
 
FGU Kolding & Vejen er en uddannelsesinstitution bestående af pt. 3 skolematrikler; to skoler i 
Kolding og en i Vejen med tilsammen omkring 200 elever og 50 medarbejdere. Vi er i en proces 
med at ligge de to skoler i Kolding sammen, og arbejdet med dette vil du blive en betydelig del af. 
FGU Kolding & Vejen er kendetegnet ved et dygtigt og engageret personale, som bringer egne 
erfaringer og kompetencer i spil som undervisere, vejledere og mennesker, så andre kan drage 
nytte af dem. 

Vi brænder for, at få unge til at vokse, så de kan se en vej frem. 
Og vi har viljen til at finde vejen sammen med dem. 

 
Du kan læse hele vores grundfortælling og mere om os på vores hjemmeside 
www.fgukoldingvejen.dk og om selve FGU-uddannelsen på uvm.dk. Du er også meget velkommen 
til at følge vores Facebookside. 
 
FGU har som skoleform eksisteret siden august 2019 og vi er derfor stadig i en udviklingsfase. Vi 
har brug for en leder, der går foran og som sætter en ære i at være tæt på såvel elever som 
medarbejdere. Du bliver en del af et ledelsesteam på 4 – vi arbejder tæt sammen, hjælper 
hinanden, så du aldrig er alene. Dog er det vigtigt, at du kan stå på egne ben. 

Vi har brug for en leder, der kan agere lokalt i forhold til byens uddannelsesmiljø og den 
Kommunale Ungeindsats og som er i stand til at navigere i relevante politiske kontekster. Som 
skoleleder i Kolding er det væsentligt, at du evner samarbejdet med vores vigtigste partnere i 
Kolding kommune. 

Vi forventer at: 

• Du som skoleleder er udviklingsorienteret og kan håndtere at stå på usikker grund. 
• Du er en stærk pædagogisk leder og en robust person. 
• Du er stærk i skole- og uddannelsesudvikling. 
• Du er en stærk personaleleder, der evner at sætte retning og skabe rammer. 
• Du evner at møde medarbejderne i øjenhøjde. 
• Du brænder for målgruppen og ønsker at gøre en forskel. 
• Du ønsker at indgå i, og bidrage til, et stærkt ledelsesteam i FGU Kolding & Vejen. 
• Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund. 
• Du har erfaring med undervisning. 
• Du har erfaring med udviklingsarbejde. 
• Du er fleksibel, rummelig og i stand til at håndtere en kompleks hverdag. 
• Du er holdspiller, men at du også kan spille alene. 

Vi tilbyder dig: 

• En arbejdsplads, der indtager en betydelig rolle lokalt og nationalt. 



• Et stærkt ledelsesteam, der arbejder sammen om opgaven. 
• Dedikerede medarbejdere, der brænder for at undervise målgruppen af unge. 
• Et godt arbejdsmiljø, hvor trivsel står højt. 
• En skole, hvor du kan få lov til at sætte dit præg på tingene. 
• En flok skønne unge mennesker at arbejde med. 

Vilkår og ansøgningsfrist 

Arbejdstiden udgør gennemsnitligt 37 timer om ugen. Der er ingen højeste arbejdstid i 
ansættelsesforholdet. Stillingen ønskes besat snarest, men vi venter gerne på den rette. 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til ”Aftale om ansættelse af chefer ved institutioner for 
forberedende grunduddannelse (FGU)”. 

Din ansøgning sendes til brvi@fgukoldingvejen.dk 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte direktør Brian Vittrup – 
40389980 eller mail på brvi@fgukoldingvejen.dk 

Ansøgningsfristen er den 19. april 2022. Første samtalerunde vil foregå tirsdag den 26. april 2022 
og evt. anden samtalerunde torsdag den 28. april 2022.  
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