OBLIGATORISK UDDANNELSE FOR GRAVERE
Efteråret 2018 - foråret 2020

På AMU-Fyn’s afdeling i Svendborg tilbydes den obligatoriske uddannelse for gravere
”Procedure og praktiske forhold ved dødsfald” (40779)
Her arbejdes der med begravelsesetik, kirkegårdsregler, kirkegårdsvedtægter og protokolføring. Varighed 3 dage.
Afvikles uge (mandag - onsdag):
36 og 40 2018
3, 5, 7, 11, 36 og 40 2019
3, 5, 7, 11 2020

”Kirketjeneste” (40134)
Her arbejdes med gudstjenestens opbygning og musik, førstehjælp, brandbekæmpelse, kirkegårdsregler, protokolføring, teleslynger, arbejdsmiljø, kirkeudsmykning m.m. Varighed 2 x 1 uge.
Afvikles uge:
35+39, 36+40, 37+41, 43+45 og 44+46 2018
2+5, 3+7, 5+9, 6+10, 9+11, 10+12, 12+15, 21+25, 35+39, 36+40, 37+41, 43+45 og 44+46 2019
2+5, 3+7, 5+9, 6+10, 9+11, 10+12, 12+14, 22+25 2020

”Samarbejde, kommunikation og faglig etik”
Her får du en viden og forståelse for de kræfter, der øver indflydelse på menneskers tanker, følelser og handlinger.
Du får en viden om egne reaktionsmønstre. Du kan anvende erhvervet viden og forståelse i samarbejdsrelationer og
kommunikation med kirkens/kirkegårdens brugere. Du får viden om systematisk problemløsning som et kommunikations- og arbejdsredskab. Varighed 1 uge.
Afvikles uge:
33, 36, 39 og 43 2018
3, 6, 10, 13, 18, 21, 33, 36, 39 og 43 2019

Tilmelding/yderligere information:
LEVA+, Jakob Knudsens Vej 22, 6100 Haderslev, tlf.: 26 93 49 43
eller på mail kontakt@levaplus.dk, www.levaplus.yolasite.com
”Kirkens rengøring, teknik og vedligehold” (45499)
Der arbejdes med rengøring af kirkens overflader/inventar, varmestyring, el-lære m.m. Varighed 1 uge.
Afvikles uge:
35, 37, 43 og 44 2018
2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 25, 35, 37, 43 og 44 2019
2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 25 2020

”Præventiv konservering” (45500)
På kurset arbejdes der med præventiv konserverende vedligeholdelse af altertavle, prædikestol og kirketekstiler.
Varighed 2 dage.
Afvikles uge:
36 og 40 2018
3, 5, 7, 11, 36 og 40 2019
3, 5, 7, 11 2020

For nærmere orientering / komme på venteliste:
Kontakt Elsebeth Høyer på telefon 66 13 66 70 eller e-mail: eh@amu-fyn.dk
Tilmelding på www.amu-fyn.dk.
AMU-Fyn • Petersmindevej 50 • 5100 Odense C
AMU-Fyn • C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ
Tlf. 66 13 66 70

Vi uddanner folk
www.amu-fyn.dk

EFTERUDDANNELSESTILBUD FOR KIRKEFUNKTIONÆRER
Efteråret 2018 - foråret 2020

”Kirkefunktionærens møde med mennesker i sorg/krise” - nr. 48064. Deltageren kan i forbindelse med begravelser, bisættelser, urnenedsættelser, indgåelse af gravstedsaftaler, gudstjenester, gravstedsbesøg og øvrige
arbejdssituationer i kirken og på kirkegården håndtere mødet med mennesker i sorg og krise. (Varighed 3 dage,
man-onsdag.) Afvikles uge 40 2018, 6, 25 og 41 2019, 6, 25, 41 2020
”Håndtering af den problemfyldte brugerkontakt” nr. 43742. Vi anbefaler at du tager kurset ”Den professionelle
betjening af kirkens brugere” før dette kursus. (Varighed 1 uge). Afvikles uge 37 2018, 37 2019, 37 2020
”Rundvisning på kirke og kirkegård” - nr. 40780. Her arbejdes på at planlægge guidede ture til forskellige grupper og søge information. Varighed 2 dage tors-fredag). Afvikles uge 8 2019, 8 2020
”Pasning af kirkens udendørsarealer” - nr. 48307. Du lærer at passe kirkens udendørsarealer i henhold til gældende regler og vejledninger. Arbejdet omfatter kirkeplads, fortovsarealer, monumenter, grav- og mindesten samt
mindre grønne anlæg, som ikke er kirkegårde. (Varighed 3 dage mandag- onsdag).
Afvikles uge 38 2018, 38 2019, 38 2020
”Kirkefunktionærens indkøb til kirke og kirkegård” - nr. 46884. Deltagerne kan foretage større eller mindre
indkøb til kirke og kirkegård i samspil med menighedsråd, brugergrupper m.fl. og kan i den forbindelse koordinere,
forhandle og kontrollere indkøb, herunder opstille/anvende kriterier for valg af leverandør. Deltagerne kan i tilknytning til indkøb føre mindre regnskab. (Varighed 2 dage, tors-fredag.) Afvikles uge 7 2019
”Kirkegårdsforvaltning i samspil med menighedsrådet” nr. 40079. Deltageren skal kunne indgå i dialog med menighedsrådet om udvikling af kirkegårdens fremtidige brug, ud fra en forståelse for kirkegårdens nuværende brug,
lokale særpræg, traditioner, og kulturhistoriske udtryk. (Varighed 3 dage, man-onsdag.) Afvikles uge 4 2018, 4 2019
”Håndtering af vanskelige spørgsmål I.f.m. dødsfald” - nr 48306. Deltageren kan løse administrativt og juridisk
vanskelig problemstillinger i forbindelse med dødsfald i samspil med kirkeværgen. (Varighed 1 dage, tirsdag).
Afvikles den 15/1 2019, 14/1 2020
”Ergonomi for kirkefunktionærer” - nr. 40392. Arbejdsstillinger og arbejdstilrettelæggelse i forhold til eget job.
Relevante øvelser til forebyggelse af skader og øget velvære. Viden om konsekvenser af gode og dårlige arbejdsstillinger. Viden om relevant lovgivning og vejledninger. (Varighed 2 dage tors.-fredag).
Afvikles uge 6 2019, 6 2020
”Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgrænsen” - nr. 47313. Her arbejdes med mikroorganismer, fødevarehygiejne ved tilberedning og opbevaring samt love og regler for køkkener under bagatelgrænsen. (Varighed
1 dag). Afvikles den 29/1 2019
”It for kirkegårdmedarbejdere” - nr. 86500. Deltagerne arbejder med IT (regne-, skrive-, mail programmer m.v.)
Varighed 1 uge. Afvikles uge 4 2019
”Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job” - nr. 48049. Deltagerne kan medvirke til udvikling af et sikkert og
sundt fysisk og psykisk arbejdsmijljø inden for eget jobområde på baggrund af viden om risikofaktorer. (tirsdag og
onsdag) Varighed 2 dage. Afvikles uge 2 2019, 3 2020
”Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job” - nr. 48050. Deltageren kan medvirke til at fremme konkrete arbejdsmiljøforhold med brug af udvalgte arbejdsmiljøværktøjer (fx materiale fra Branchearbejdsmiljørådene) inden
for eget jobområde. Deltageren kan medvirke til at fremme arbejdsmiljøet inden for eget jobområde på baggrund
af viden om egen og andres rolle/ansvar i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. (Mandag og tirsdag) Varighed 2 dage.
Afvikles uge 11 2019, 11 2020
For nærmere orientering / komme på venteliste:
Kontakt Elsebeth Høyer på telefon 66 13 66 70 eller e-mail: eh@amu-fyn.dk.
Tilmelding på www.amu-fyn.dk.

Vi uddanner folk
AMU-Fyn • Petersmindevej 50 • 5100 Odense C
AMU-Fyn • C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ
Tlf. 66 13 66 70

www.amu-fyn.dk

