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Faglig lederuddannelse for ledende gravere/kirkegårdsledere 

NYT AMU - LEDERUDVIKLINGSFORLØB – Reserver en plads efter ”Først til mølle” 
princippet  

 

Kort om forløbet  
Lederuddannelsen målrettet kirkegårdsledere/ledende gravere består af et relevant mix af den Grundlæggende 
Lederuddannelse GLU som er en arbejdsmarkedsuddannelse samt relevant faglig viden i AMU-faget Kirkegårds-
forvaltning i samspil med menighedsrådet (40079). 
 
Der er tale om et praksisnært lærings- og træningsforløb opdelt på 7 moduler med særligt fokus på de faglige og 
ledelsesmæssige temaer som arbejdet i kirkelig regi omfatter.  
 
 

 
 

Den Grundlæggende Lederuddannelse består af AMU-målene: 49728 Ledelse og det personlige lederskab + 49734 Forandringsledelse + 49729 Kommunikation 
som ledelsesværktøj + 49733 Situationsbestemt ledelse + 49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler. Fagene er udlånt at Tietgen Kompetence 
Center og afsluttes med en samlet test. 

 
Grundlæggende Lederuddannelse (GLU)  
Formål: 
Formålet er at udvikle din faglige viden og personlige lederkompetencer, samt træne og skærpe din 
opmærksomhed på lederskabets forskellige discipliner med særligt fokus på arbejdet som kirkegårdsleder/ledende 
graver.  
Målet er at du bliver rigtig godt rustet til at løfte de brede ledelsesmæssige opgaver, som hverdagen er præget af. 
Forløbet tager derfor afsæt i de vilkår, problemstillinger, dilemmaer, erfaringer og fortællinger, roller og ansvar ift. 
menighedsrådet, arbejdet på kirkegårde og i kirken rummer.  
 
Du kommer til at arbejde og træne med fokus på forståelse af egen ledelsesrolle, krydspres, medarbejder-
involvering, motivation, kommunikation, konflikthåndtering og vanskelige samtaler. Dertil kommer, at forskellige 
gæstelærere vil sætte fokus bl.a. på kirkens organisation mv.  
 
Forløbet er sammensat, så det matcher din hverdag som leder i kirkeregi. Indsatsen er forankret i UCL 
Erhvervsakademi og Professionshøjskole og er et samarbejde med Tietgen KompetenceCenter, AMU FYN og 
Landsforeningen af Menighedsråd.  
 
Målgruppe:  
Forløbet henvender sig til ledende gravere / kirkegårdsledere 
 
 
Indholdet på de enkelte moduler er beskrevet på næste side. 
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Faglig lederuddannelse for ledende gravere/kirkegårdsledere 

 
Indhold: 
 

Modul 1 (2 dage): Opstart - Ledelse og det personlige 
lederskab dag 1 og 2 (AMU-mål: 49728) 

 
 Opstart forløb 
 Lederroller og intro til profiltyper 
 Samspil mellem leder og medarbejdere med 

udgangspunkt i profiltyper 
 Lederstil, adfærd og grundholdning og om faktorer, 

der påvirker samspillet mellem ledere og 
medarbejdere. 

 Grundlæggende forståelse for 
ledelseskommunikation 

Modul 2 (2 dage): Ledelse og det personlige lederskab 
afsluttes og Forandringsledelse opstartes  
(AMU-mål: 49728 og 49734) 
 
 Persontypers betydning for samarbejdet og trivslen 

på arbejdspladsen. 
 Betydningen for at have folkevalgte arbejdsgivere 
 Gennemgang af menighedsrådets roller og 

ansvarsområder og betydningen af dette i forhold til 
at være leder 

 Forandringsledelse, der fremmer medarbejdernes 
motivation, effektivitet og tilfredshed og ledelse af 
medarbejdere og synlig ledelse 

  

Modul 3 (3 dage): Kirkegårdsforvaltning i samspil med 
Menighedsrådene  
(AMU-mål: 40079) 
 
 Samspil mellem råd og ansatte 
 Kulturhistorie og -forandring  
 Lov og regler samt statistik 
 Terminologi og planlægning / planlægningsværktøjer 

for drift af kirkegården 

Modul 4 (2 dage): Forandringsledelse  
(AMU-mål: 49734) 
 
 Forandringer og forståelse for egen lederrolle, - stil og 

adfærd 
 Forandrings- og udviklingsprocesser 
 Herunder forståelse af rollen som leder på den lille 

arbejdsplads  
 Ledelsesrolle i forhold til egne lederkolleger og 

menighedsrådet  
  

Modul 5 (2 dage): Kommunikation som ledelsesværktøj 
(AMU-mål: 49729) 
 
 Bevidst om kommunikationens betydning for egen 

lederrolle 
 De forskellige kommunikationsformer i 

kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger 
og egen leder. 

Modul 6 (2 dage): Situationsbestemt ledelse 
(AMU-mål:  49733) 
 
 Prioritering af eget ledelsesarbejde  
 Ledelse bestemt af forskellige situationer herunder  
 Delegering af ansvar, opgaver og kompetencer  
 Motivation og vækst hos medarbejderne. 

 

  

Modul 7 (2 dage): Lederens konflikthåndtering og 
vanskelige samtaler 
(AMU-mål: 49732) 
 
 Viden om hvad karakteriserer konflikter og den 

vanskelige samtale 
 Værktøjer til konfliktløsning og gennemførelse af 

vanskelige samtaler 
 Fremlæggelse af opgave 
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Faglig lederuddannelse for ledende gravere/kirkegårdsledere 

 
Udbytte: 
Du får en god og solid ”værktøjskasse”, som du kan anvende i din daglige ledelse.  Igennem et særligt kirkeligt 
perspektiv sættes fokus på styrkelse af dine faglige- såvel som ledelsesmæssige kerne- og driftsopgaver, 
prioriteringsredskaber samt håndtering af ledelses- og samarbejdsproblemstillinger. 
 
 
Tidsplan:  
Undervisningen afholdes på følgende datoer: 

Modul 1: ’GLU’ Den 6. - 7. januar 2022 

Modul 2: GLU Den 18. - 19. januar 2022 

Modul 3: ’Faglig AMU’ Den 20. januar, 31. januar - 1. februar 2022 

Modul 4: ’GLU’ Den 10. - 11. februar 2022 

Modul 5: ’GLU’ Den 21. - 22. februar 2022 

Modul 6: ’GLU’ Den 10. - 11. marts 2022 

Modul 7: ’GLU’ Den 24. - 25. marts 2022 
 
 
Afholdelsessted:  
Tietgen KompetenceCenter, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV.    
 
 
Tilmelding:  
Deadline for tilmelding er tirsdag den 30. november 2021. 
 
For tilmelding og optag kontakt kursussekretær Vibeke Vesterskov Nielsen på telefon 6545 2004 eller på mail 
vvni@tietgen.dk.  
 
Skriv på kursustilmeldingen, om du ønsker overnatning/aftensmad. Der er kun ganske få muligheder for 
overnatning på Rugårdsvej og hvis der ikke er plads, vil du blive henvist til nærliggende hotel.  
 
 
 
Læs mere om økonomien og muligheder for tilskud på næste side  

mailto:vvni@tietgen.dk
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Faglig lederuddannelse for ledende gravere/kirkegårdsledere 

Økonomi:  
Pris: 
 Deltagergebyr: Pris pr. deltager er kr. 2.658,00 (2021 priser) for 15 dage. For deltagere uden for målgruppen 

betales fuldt deltagergebyr svarende til kr. 8.677,50 (2021 priser) for 15 dage. Priserne reguleres ift. 
gældende regler på området.  

 Forplejning: Der er mulighed for at købe forplejning i Køk’net og der er køleskab til medbragt mad. Der kan 
bestilles aftensmad (for dem der overnatter).  

 
 

Godtgørelse: 
 VEU-godtgørelse: Der kan søges om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring i forbindelse med tilmeldingen.   

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 procent af den højeste dagpengesats. For at få VEU-godtgørelse og 
befordringstilskud skal du opfylde nogle betingelser. Det aktuelle regelsæt er beskrevet på her 1  

 Godtgørelse for kost & logi: Kan søges hvis deltageren har mere end 120 km mellem bopæl og 
uddannelsessted og retur. Sats for befordringstilskud er beskrevet her 2 
Som deltager på en arbejdsmarkedsuddannelse og er inden for AMU-målgruppen kan ansøges om 
godtgørelse for kost & logi. Det samlede tilskud for kost og logi er kr. 500 kroner pr. overnatning (kost og logi 
pr. døgn skal være kr. 500 eller der over). 

 Det er den enkelte deltager, der skal ansøge. Og dette gøres ved at kontakte kursussekretær Vibeke 
Vesterskov Nielsen på mail vvni@tietgen.dk som efterfølgende vil sende et skema til udfyldelse. 

 
 
Kompetencefonde:   
Den statslige Kompetencefond giver mulighed for tilskud til denne uddannelse: se mere på 
https://kompetencefonden.kirkenettet.dk/  

 

For yderligere information kontakt:  
Konsulent Marie-Louise Bredvig på mail mlbr@ucl.dk eller pr. telefon 2133 6012 

 

                                                           
1 https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser/deltagerbetaling-og-tilskudsmuligheder  
2 https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser/deltagerbetaling-og-tilskudsmuligheder  

http://www.veug.dk/Borger/VEU-godtgoerelse/Satser/Sats-for-VEU-godtgoerelse
http://www.veug.dk/Borger/VEU-godtgoerelse/Satser/Sats-for-befordringstilskud
mailto:vvni@tietgen.dk
https://kompetencefonden.kirkenettet.dk/
mailto:mlbr@ucl.dk
https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser/deltagerbetaling-og-tilskudsmuligheder
https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser/deltagerbetaling-og-tilskudsmuligheder
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