
Pressemeddelelse: 

Ny direktør for FGU Vest tiltræder 1. maj 2021 

 
Det er en lokal skarp profil med stort drive fra såvel den 
kommunalpolitiske verden som uddannelsessektoren, der tiltræder 
stillingen som ny direktør for FGU Vest, fortæller bestyrelsesformand for 
FGU Vest, Brian Lyst. 
 

Britta Bendix overtager per 1. maj 2021 ansvaret som 

direktør for FGU Vest, der dækker kommunerne Esbjerg, 

Fanø og Varde. Der har været en grundig og 

inddragende proces for at finde frem til den nye direktør. 

Ansættelsesudvalget har i rekrutteringsprocessen været 

optaget af at få defineret den rette profil til opgaven, og 

med Britta har vi fundet den helt rette kandidat til at føre 

FGU Vest godt videre. Hun er valgt blandt et stærkt og 

bredt ansøgerfelt fra ansøgere til direktørstillingen. 

Britta Bendix kommer til FGU Vest med stærke 

kompetencer fra uddannelsessektoren, og har ligeledes 

stor erfaring indenfor arbejdet med selvejet statslige 

institutioner. Bestyrelsen ser frem til et fortsat godt 

samarbejde, og vi har stor tillid til den kurs og de 

handlinger der er igangsat i foråret. 

FGU'en løser en vigtig opgave med at få flere unge 

mellem 15-25 år godt videre i uddannelse og 

beskæftigelse. Bestyrelsen er optaget af at det gode samarbejde med kommunerne fra Esbjerg, Fanø 

og Varde fortsætter, og fokus har derfor været på at ansætte en direktør som kan løfte den opgave.  

 

Britta Bendix kommer til FGU Vest med fødderne solidt plantet i lokalområdet, med erfaringer som 

udviklingskonsulent, kommunalpolitiker og professionelt bestyrelsesmedlem. Siden år 2012 været hun 

en del af det lokale uddannelsestilbud på Erhvervsakademi Sydvest. I arbejdet med 

uddannelsesudvikling, trivsel og kvalitet bidrager Britta Bendix med vigtige kompetencer i FGU’ens 

videre udvikling som det gode supplement til de unges uddannelsestilbud.  

 

Bestyrelsen for FGU Vest ser frem til, at den nye direktør tiltræder sin stilling fuldt ud, det er en lokal 

skarp profil med stort drive fra såvel den kommunalpolitiske verden som uddannelsessektoren, der 

tiltræder stillingen som ny direktør. - Vi føler os sikre på, at vi med ansættelsen af Britta får en direktør, 

der bidrager positiv til, at FGU Vest bliver en stærk spiller på uddannelsesområdet, fortæller Brian Lyst 

”Det er med stor glæde at jeg nu kommer helt tæt på uddannelsen og i høj grad kan give mit bidrag til 

at støtte den gruppe af unge, som har brug for FGU'en for at komme godt videre i job og uddannelse. 

Jeg ser meget frem til, sammen med medarbejderne, at gøre FGU Vest til en stærk spiller på 

uddannelsesområdet, udtaler Britta Bendix. 

 
Britta Bendix har siden 2018 tegnet skolen som bestyrelsesformand, og senest som interim direktør for institutionen i 

overgangsperioden under ansættelsesprocessen. Formandskabet består i dag af formand Brian Lyst fra FH Sydvestjylland og 

næstformand Lars Katzmann fra Rybners, samt Michael Boel Olesen udpeget af Dansk Industri. 
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