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Faglig lederuddannelse for ledende gravere/kirkegårdsledere 

NYT AMU - LEDERUDVIKLINGSFORLØB – GRATIS deltagelse* 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 fagene 
Kirkegårdsforvaltning i samspil med menighedsrådet og Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser.  
 
Der er tale om et praksisnært lærings- og træningsforløb opdelt på 8 moduler med særligt fokus på de faglige og 
ledelsesmæssige temaer arbejdet i kirkelig regi omfatter.  
 
Efterfølgende får du mulighed for at bygge oven på ’Den Grundlæggende Lederuddannelse’ med et afkortet modul fra 
akademiuddannelsen i Ledelse. 
 

 
 

Den Grundlæggende Lederuddannelse består af AMU-målene: 47753 Ledelse og samarbejde + 47750 Medarbejderinvolvering i ledelse + 47755 Situationsbestemt ledelse 
+ 47751 Kommunikation + 47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler. 

 
 

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, medarbejderinvolvering, 
motivation, kommunikation, konflikthåndtering og vanskelige samtaler. Dertil kommer, at forskellige gæstelærere vil 
sætte fokus bl.a. på sjælesorg, kirkens organisation mv.  
 
Forløbet er sammensat, så det matcher din hverdag som leder i kirkeregi. Indsatsen er forankret i LedelsesAkademiet 
Lillebælt og er et samarbejde med AMU FYN og Landsforeningen af Menighedsråd. Se modulerne her:   
 

TEMA 1: Modul 1 (2 dage): Opstart - Lederstile og 
lederroller 
(AMU-mål: 47753 Ledelse og samarbejde ) 

 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. 
 Deltageren kan løse ledelses- og samarbejdsproblemer på et 

grundlæggende niveau. 
 

 

TEMA 2: Modul 2 (3 dage): Samspil med 
Menighedsrådene  
(AMU-mål: 40079 Kirkegårdsforvaltning i samspil med menighedsrådet ) 
 

 Samspil mellem råd og ansatte 
 Kulturhistorie og -forandring  
 Lov og regler samt statistik 
 Terminologi og planlægning / planlægningsværktøjer for 

drift af kirkegården  
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TEMA 3: Modul 3 (2 dage): Dit personlige lederskab  
(AMU-mål: 47753 Ledelse og samarbejde +  47755 Situationsbestemt ledelse) 
 

 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 
 Ledelsesrolle i forhold til egne lederkolleger og 

menighedsrådet.  
 

TEMA 4: Modul 4 (1 dage): Anvendelse af 
planlægningsværktøjer for drift af kirkegården 
(AMU-mål: 47636 Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser) 
 

 Momsvejledningen og beregning af moms 
 Takstfastsættelse og prisfastsættelse af kirkegårdens 

ydelser 
 

TEMA 5: Modul 5 – 6 (4 dage): Eget ledelsesarbejde ctr. 
og ledelse af medarbejdere 
(AMU-mål: 47755 Situationsbestemt ledelse + 47750 Medarbejderinvolvering 
i ledelse) 
 

 Forståelse for egen lederrolle, - stil og adfærd 
o Her under forståelse af rollen som leder på den 

lille arbejdsplads  
 Ledelse, der fremmer medarbejdernes motivation, 

effektivitet og tilfredshed og ledelse af medarbejdere og 
synlig ledelse 

 Prioritering af eget ledelsesarbejde samt delegering af 
ansvar, opgaver og kompetencer samt motivation og vækst 
hos medarbejderne. 

TEMA 6: Modul 7 – 8 (4 dage): Kommunikation og 
gennemførsel af svære samtaler 
(AMU-mål: 47751 Kommunikation + 47752 Lederens konflikthåndtering og 
vanskelige samtaler) 
 

 Bevidst om kommunikationens betydning for egen 
lederrolle 

 De forskellige kommunikationsformer i kommunikationen 
med medarbejdere, lederkolleger og egen leder. 

 Viden om hvad karakteriserer konflikter og den vanskelige 
samtale 

 Værktøjer til konfliktløsning og gennemførelse af vanskelige 
samtaler 

 Fremlæggelse af opgave 
 

 
Målgruppe: Forløbet henvender sig til 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’ 09. – 10. januar 2018 Modul 5: ’GLU’ 19. – 20. februar 2018 

Modul 2: ’Faglig AMU’ 15. - 16. - 17. januar 2018 Modul 6: ’GLU’ 26. – 27. februar 2018 

Modul 3: ’GLU’ 30. – 31. januar 2018 Modul 7: ’GLU’ 6. – 7. marts 2018 

Modul 4: ’Faglig AMU’ 6. februar 2018 Modul 8: ’GLU’ 12. – 13. marts 2018 
 
Afholdelsessted: Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV.    
 
Tilmelding: Deadline for tilmelding er fredag den 8. december 2017 
 
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.  
 
Økonomi * :  
Pris: 
 Deltagergebyr: Deltagelse er gratis * (begrænsede pladser). Der er yderligere begrænsede pladser, hvis du er 

uden for AMU-målgruppen 
 Forplejning: Egenbetaling - pris: ca. kr. 195,00 pr. deltager pr. dag. Morgen: Kaffe/te, vand, morgenbrød, ost, 

marmelade - Frokost: Frokost i kantinen: Buffet med 1 valgfri vand - Eftermiddag: Kaffe/te.  
 
 
 

mailto:vvni@tietgen.dk
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Godtgørelse: 
 VEU-godtgørelse: Der kan søges om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring via www.efteruddannelse.dk.  

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 80 procent af den højeste dagpengesats. For at få VEU-godtgørelse og 
befordringstilskud skal du opfylde nogle betingelser. Det aktuelle regelsæt er beskrevet på 
Undervisningsministeriets hjemmeside. 

 Godtgørelse for kost & logi: Kan søges hvis deltageren har mere end 120 km mellem bopæl og 
uddannelsessted og retur. Sats for befordringstilskud er beskrevet på Undervisningsministeriets hjemmeside. 
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:   
Kompetencefonden giver mulighed for tilskud til denne uddannelse: se mere på 
https://kompetencefonden.kirkenettet.dk/  

 

For yderligere information kontakt:  
Chefkonsulent Trine Vester-Sørensen på mail trvs@eal.dk eller pr. telefon 4139 8980 
eller repræsentant for FAKK John Lykkedal på mail jl@fakk.dk eller pr. telefon 2461 7718 
 

http://www.efteruddannelse.dk/
https://uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser-amu/deltagerbetaling-og-stoettemuligheder/veu-godtgoerelse-og-befordringstilskud
http://www.veug.dk/Virksomhed/VEU-godtgoerelse/Satser/Sats-for-befordringstilskud
mailto:vvni@tietgen.dk
https://kompetencefonden.kirkenettet.dk/
mailto:trvs@eal.dk
mailto:jl@fakk.dk
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Byg oven på med ’Ledelse i Praksis – turbo’ (Akademiuddannelse / AU):  
Byg oven på det du har lært på den ’Grundlæggende Lederuddannelse’ med et videregående niveau med akademifaget 
‘Ledelse i praksis’ og sæt yderligere fokus på din egen lederpraksis målrettet kirken. Forløbet afholdes over 4 dage + 
eksamen. 
 

 
 
Med AU faget Ledelse i Praksis 
 får du skabt et godt fundament for dit personlige lederskab og indsigt i egen ledelsespraksis og bygger videre på 

den erfaring du allerede har, viden og de kompetencer du har opnået ifbm. din deltagelse i forløbet 
’Praksisledelse’.   

 indsigt i, hvad der driver dig som leder i kirken og hvordan dette påvirker din ledergerning og dermed også dine 
medarbejdere. Du opnår konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig til at se og analysere problemstillinger fra flere 
vinkler og opstille forslag til løsninger og handlinger. 

 bliver du en mere helstøbt leder, og du får større overskud og værktøjer til at lede dine medarbejdere. 
 
Målgruppe:  
Tidligere deltagere i forløbet ’Praksisledelse – lederuddannelse målrettet kirken” som blev afholdt i perioden jan – april 
2018. 

Tidsplan:  
Undervisningen afholdes på tirsdag og onsdag på følgende datoer: 

Dag 1:  10. april 2018 Dag 3:  24. april 2018 

Dag 2: 17. april 2018 Dag 4: 1. maj 2018 Eksamen den 15. maj 2018 
 
 

I forbindelse med forløbet arbejder du med en erhvervscase, der indgår i eksamen. Du vil således undervejs, komme til 
at arbejde med en konkret problemstilling, relateret til din hverdag. 

Afholdelsessted:  
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV.    
 
Økonomi:  
AU modulet ’Ledelse i Praksis: Prisen pr. deltager er kr. 4.500,00 incl lærebog, eksamen og materialer. 
Faget giver 10 ECTS point og du kan søge SVU og Kompetencefondsmidler. 
 
Adgangskrav: 
1) Tidligere deltagere i forløbet ’Praksisledelse – lederuddannelse målrettet kirken” som blev afholdt i perioden jan – 

april 2018 

2) Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende: 
 En relevant erhvervsuddannelse 
 En relevant grunduddannelse for voksne (GVU) 
 En gymnasial uddannelse 
 En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående 

3) Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring 
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