Pressemeddelelse
FGU Danmark ansætter sekretariatschef
Valget er faldet på 45-årige Lisa Goth, der kommer fra en stilling som teamleder i Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet og tiltræder stillingen som FGU Danmarks sekretariatschef 1. december
2019.
Arbejdet med at understøtte unge i den svære overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelse
og job har allerede fyldt en stor del i 45-årige Lisa Goths karriere. Den erfaring bliver der i høj grad
brug for i jobbet som sekretariatschef for FGU Danmark.
”Vi glæder os meget til at byde Lisa Goth velkommen som FGU Danmarks nye sekretariatschef. Vi
står på de nyetablerede FGU-institutioner over for en utrolig stor opgave, og der er brug for en
stærk forening, som kan hjælpe institutionerne med at skabe de uddannelsesmiljøer, som bringer
de unge videre i uddannelse og job. Lisa har både stor erfaring og en indgående indsigt i
uddannelsesområdet, og så er hun samtidig en fagligt stærk og engageret leder” siger borgmester
Henrik Hvidesten, Ringsted, som er formand for FGU Danmark.
Lisa Goth er uddannet jurist fra Aarhus Universitet og kommer fra en stilling som teamleder for
bl.a. FGU-området i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
”Jeg er stolt og glad for, at jeg kan fortsætte arbejdet for, at flere unge får lige muligheder for at
klare sig videre i uddannelse og job. Jeg har brændt for området, siden jeg startede min karriere
som ung fuldmægtig i Børne- og Undervisningsministeriet, og jeg ser frem til at tage hul på et nyt
kapitel i dette arbejde som sekretariatschef i FGU Danmark.” siger Lisa Goth
Lisa Goth har ud over teamleder arbejdet som ministersekretær, sekretær for Folketingets
Uddannelsesudvalg og leder af forskellige enheder i Børne- og Undervisningsministeriet.
Lisa Goth tiltræder stillingen som sekretariatschef 1. december 2019.
Fakta om FGU
Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der ikke har
gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU
er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsestilbud, som tilbyder plads til forskellige unges individuelle
kompetencer og behov og hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning.
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