Leder for FGU med stor erfaring ansat
Jørgen Ravnsbæk Andersen, Holbæk, har 26 års erfaring fra
uddannelsessektoren og skal opbygge den nye Forberedende Grunduddannelse i
Nordvestsjælland fra nytår.
Det bliver en leder med stor erfaring fra uddannelsessektoren, som 1. januar 2019 sætter sig i
stolen som leder af FGU Nordvestsjælland, den nye uddannelsesinstitution i Odsherred, Holbæk
og Kalundborg Kommune, som skal afløse produktionsskolen og dele af
voksenundervisningscentret. Jørgen Ravnsbæk Andersen, bosiddende i Holbæk med sin hustru
og to sønner, er 54 år og i dag erhvervschef på Køge Handelsskole og har hele 26 års erfaring fra
uddannelsessektoren.
- Vi ser frem til samarbejdet med Jørgen Ravnsbæk, som har en stor viden og mange års
erfaring fra uddannelsesområdet og glæder os til at få etableret det fremtidige
uddannelsestilbud til mange unge i Nordvestsjælland, som gennem dette tilbud vil få et godt
grundlag for deres videre færd mod uddannelse og job, siger borgmester Thomas Adelskov,
Odsherred Kommune, der er formand for FGU Nordvestsjællands bestyrelse.
Jørgen Ravnsbæk er oprindelig uddannet revisor og virkede som sådan i syv år, inden han i 1992
kom til Handelsskolen i Ballerup som underviser, og blev fem år efter i 1997 leder af den nye
kursus- og efteruddannelsesafdeling her frem til 2009, hvor han var med til at opbygge et af de
første erhvervsakademier, som var en sammenlægning af de tekniske skoler og
erhvervsskolerne.
Ser frem til at løfte unge til uddannelse og job
- Jeg glæder mig til at tage fat på opbygningen af den nye institution, FGU i samarbejde med
bestyrelsen og medarbejderne, og det er netop min motivation for at søge stillingen at kunne
være med til fra at etablere en vigtig og spændende ny uddannelse fra bar mark. Særligt i vores
område er der mange unge, som ikke har fået nogen uddannelse efter folkeskolen, helt præcist
var der i 2017 19 % unge, som 10 år efter folkeskolen fortsat ikke havde taget nogen
uddannelse. Det er her, FGU’en skal være med til at ændre situationen, så flere unge bliver
løftet og tager en ungdomsuddannelse, får et job eller praktikplads og bliver selvforsørgende
for deres egen skyld og for samfundets skyld. Så jeg ser opgaven med FGU som en særdeles
vigtig samfundsmæssig indsats og glæder mig til at være med til at udforme visionerne og
strategien i sampil med de øvrige interessenter samt at komme rundt og hilse på
medarbejderne, siger Jørgen Ravnsbæk Andersen.
FGU Nordvestsjælland får sit hovedsæde i Holbæk Kommune med afdelinger i Kalundborg og
Odsherred Kommuner og mere konkret er der i dag lokaliteter i Tølløse og Svinninge i Holbæk,
Fårevejle i Odsherred og Svebølle i Kalundborg Kommune. Det første halve år inden åbningen af
FGU Nordvestsjælland 1. august 2018 vil Jørgen Ravnsbæk få arbejdsplads i Odsherred
Kommune på rådhuset i Højby.

Forberedende grunduddannelse (FGU) bliver i hele landet fra 1. august 2019 hovedvejen for
unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive
klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. Uddannelsen tilbyder
en bred vifte af uddannelsesmuligheder, som er tilpasset de unges behov og interesser. Der
tilbydes undervisning i 12 forskellige faglige temaer og ni almene fag.
De almene fag kan give adgang til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, mens de
faglige temaer introducerer til erhvervsuddannelsesområder og kan afsluttes med et
uddannelsesbevis. Uddannelsen er kendetegnet ved en undervisningsform, som adskiller sig fra
traditionel skoleundervisning, idet praksis, produktion og praktik er de centrale
omdrejningspunkter for undervisningen. Skoledagen veksler naturligt mellem teori og praksis og
har en stabil rytme, hvor eleverne mødes i større og mindre hold.
I Nordvestsjælland vurderes elevgrundlaget til 500 elever i alderen 16 til 25 år.
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