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EFTERUDDANNELSESTILBUD FOR GARTNERE OG 
GARTNERIARBEJDERE VED BYKIRKERNE

EFTERÅR 2017 - 2018 - FORÅR 2019

Efteruddannelse for kirkefunktionærer for efterår 2017 - forår 2019:

”Kirkefunktionærens møde med mennesker i sorg/krise” - nr. 48064. Deltageren kan i forbindelse med be-
gravelser, 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 41 2017, 6, 24 og 40 2018, 6, 25 og 41 2019

”Den professionelle betjening af kirkens brugere” -  nr. 43745. Vi anbefaler, at du tager dette kursus før ”Hånd-
tering af den problemfyldte brugerkontakt” (Varighed 1 uge). Afvikles 35 2017, 3 og 35 2018, 3 og 35 2019

”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 2017, 37 2018, 4 og 37 2019

”Rundvisning på kirke og kirkegård” - nr. 40780. Her arbejdes på at planlægge guidede ture til forskellige grup-
per og søge information.   Varighed 2 dage tors-fredag). Afvikles uge 8 2018, 8 2019

”Kirkegårdsforvaltning i samspil med menighedsrådet” nr. 40079. Deltageren skal kunne indgå i dialog med me-
nighedsrådet 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 8 2018, 8 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 9/1 2018, 15/1 2019

”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 arbejdsstil-
linger. Viden om relevant lovgivning og vejledninger. (Varighed 2 dage tors.-fredag). Afvikles uge 6 2018, 6 2019

”It for kirkegårdmedarbejdere” - nr. 86500. Deltagerne arbejder med IT (regne-, skrive-, mail programmer m.v.) 
Varighed 1 uge. Afvikles uge 4 2018, 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 2018, 2 2019

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.kirkeuddannelse.dk.


