Det grønne område 2020

Sandmoseskolen

Grandækning
– grundlæggende og udvidet
Grundlæggende grandækning

Udvidet grandækning

AMU mål:
47817
Varighed:
2 dage
Opstartsdato: 21/9 2020

AMU mål:
47864
Varighed:
2 dage
Opstartsdato: 23/9 2020

Lær om de forskellige grantyper, deres
kvaliteter og anvendelsesmuligheder
til grandækning og -pyntning af forskellige gravstedstyper.

Med det udvidede kursus tager du
skridtet videre og lærer om avanceret
grandækning og pyntning af forskellige
typer gravsteder.

Du lærer bl.a. at:

Du kommer til at arbejde selvstændigt
med opgaveløsning – lige fra udtænkning af idé til valg af metode og udførelse af opgaven.

• Granpynte på vandrette og lodrette
flader
• Arbejde ud fra skabeloner
• Udføre kostprisberegninger
• Mindske spild af gran ved brug af
den rette klippeteknik
• Bruge de gode arbejdsmetoder, så
miljø.
På kurset kommer du til at arbejde
”hands on” med bl.a. alternative dekorationer og nye ideer, så du kan afprøve teorien i praksis!

• Grandække gennem ”nye” metoder,
såsom på net, tråd, plade, på tov og
stativ

Tilmelding
Ansatte og virksomheder:
www.efteruddannelse.dk (søg på AMU mål)
Ledige: www.amunordjylland.dk
Indkvartering
Hvis du har mere end 60 km hver vej, kan du
blive indkvarteret med gratis kost og logi.
Sandmoseskolen er smukt beliggende mellem Blokhus og Tranum i naturområde med
hedelyng og skovarealer, 4 km fra Vesterhavet. Skolen er indrettet med 62 dejlige
enkeltværelser med bad.
Økonomi
Der er lovbestemt deltagerbetaling.
Der kan søges uddannelsesgodtgørelse efter gældende regler.

• Udarbejde egne skabeloner
• Udarbejde forslag til grandækning
ud fra en given kostpris
Også på dette kursus spiller arbejdsmiljø og ergonomi en central rolle. Du
får derfor kendskab til alternative metoder og hjælpemidler, der sikrer det
gode fysiske arbejdsmiljø.

AMU Nordjylland, Sandmoseskolen l Sandmosevej 486 | 9460 Brovst
Tlf. 9633 2626 l sandmosen@amunordjylland.dk l www.amunordjylland.dk

Se vores udbud under
det grønne område:
www.amunordjylland.dk/
det-groenne-omraade-sandmoseskolen.html

02-10-2019

du sikrer et ergonomisk arbejds-

Du lærer at:

Yderligere information
Kontakt Sandmoseskolen på tlf. 9633 2626.

