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på folkekirkens kirkegårde

Nedenstående skoler deltager i projekt ”Jobrotation på folkekirkens kirkegårde”. Du er
velkommen til at kontakte skolerne for at høre nærmere om mulighederne med jobrotation og efteruddannelse generelt.
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Anne Samuelsen
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Projekt ”Jobrotation på folkekirkens kirkegårde”
er godkendt af en styregruppe nedsat af Folkekirkens
Brancheudvalg med repræsentation af Ministeriet for
Ligestilling og Kirke, Landsforeningen af Menighedsråd, FAKK og 3F.

Et effektivt redskab til opkvalificering!
Vikaren klarer arbejdet, mens medarbejderen er
på efteruddannelse!

er en succes!
Jobrotation – et samarbejde
mellem flere kirkegårde

I projektperioden behøver der ikke været

Jobrotationsydelsen (tilskudssatsen) for

blandt de danske kirkegårde. Prøv jobro-

et fuldstændigt sammenfald mellem den

en offentlig virksomhed er kr. 173,09

tation og oplev, hvordan det løser både

På samme måde som ledige ansatte i jobro-

periode, hvor medarbejderen er på efter-

pr. time. Beløbet udbetales for det antal

det forestående problem med opkvalifice-

tationsstillinger vil kunne vikariere for flere

uddannelse, og perioden hvor vikaren er

timer, medarbejderne er på uddannelse.

ring af medarbejderen og at få en kvalifice-

medarbejdere, kan jobrotation også foregå

ansat.

ret afløser ind, når den faste medarbejder

som et samarbejde mellem flere kirkegårde.

Endnu har jobrotation ikke være udbredt
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OBS! Jobrotation skal være godkendt af

Tilskud: Kr. 173,09 pr. time

jobcenteret i kommunen inden uddannelse

Der kan søges om jobrotationsydelse, når

af den fastansatte medarbejder starter.

Jobrotation er ikke hverken dyrt eller

Der er kun få forudsætninger for
at komme igang

besværligt!

• Medarbejderen modtager sædvanlig løn

om ugen.

er på efteruddannelse.

en ledig vikar ansættes minimum 10 timer

under efteruddannelsen

Kom nemt i gang!
Skolen vil kontakte dig for at aftale et
møde, hvor I kan få en fyldestgørende
information om de nye muligheder med
hensyn til anvendelighed, opstart og økonomi. Ved hjælp af eksempler belyses
muligheder for at opnå maksimal gevinst
ved at tage en vikar ind, når dine ansatte
på kirkegården er på uddannelse.

Skolen sikrer, at det bliver nemt
at komme i gang.
• Overblik over uddannelsesmuligheder
• Udfyldelse af papirer
• Støtte til at finde den rette vikar
• Hjælp til at finde løsninger af praktiske
konsekvenser undervejs i projektet.

• Vikaren ansættes på almindelige overenskomstmæssige vilkår
• Vikaren har været ledig forud for ansættelsen.

Ydelsen betales af det lokale jobcenter og
kan anvendes til at dække vikarens løn og
medarbejderens omkostninger i forbindelse med efteruddannelse.

